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Tiivistelmä  

Kymen läänin yleisten teiden ympäristön tila -selvitys  on perusinventointi 
tieympäristön  luonnosta, maisemasta  ja kulttuurihistoriallisista  kohteista. 
Selvitykseen  on  koottu kaikki tiedossa olevat arvokohteet  n. 1 km  etäisyy-
destä läänin yleisistä teistä.  Se  tarkastelee myös yleispiirteisesti tiestön vai-
kutuksia ympäristön arvokohteisiin. Selvityksessä  on  analysoitu tiestön si-
joittumista suhteessa laajempiin ekologisesti  tai  kulttuurihistoriallisesti  ar-
vokkaisiin aluekokonaisuuksiin. Maastoinventoinneilla  tarkastettu, erilaisista 
teistä valittu otos  (n. 30 %  kaikista teistä)  on  luokiteltu maisemallisten  ja 
ympäristöllisten  arvojen mukaan viiteen luokkaan. Näille tyyppiteille  on  sa-
malla laadittu maisemanhoidollisia toimenpidesuosituksia tieympäristön ko-
hentamiseksi. 

Tarkasteltaessa Kymen läänin yleisten teiden luonnonympäristöä voidaan 
todeta, että suurin  osa  tienvarsien luonnonsuojelualueista  ja  muista arvo- 
kohteista  on  säilyttänyt arvonsa. Yleensä kohteet sijaitsevat  sen  verran 
kauempana tiestä, ettei niille aiheudu juuri muuta haittaa kuin tieltä kantau

-tuva liikennemelu.  Suurin luonnonympäristöön kohdistuva vaikutus  on  ai-
heutunut itse tienrakentamisesta  ja sen  mukanaan tuomasta maankäytöstä 
- laajat luonnontilaiset  ja  ekologisesti tärkeät aluekokonaisuudet ovat  pirs-
toutuneet.  Erityisesti Kymenlaakson luonto  on  joutunut voimakkaan raken-
tamisen  ja  tieverkon pirstomaksi. Etelä-Karjalassa taas  on  säilynyt laajem-
pia luonnonalueita ehyinä  ja pirstoutumattomina. Luonnonympäristön  arvo- 
kohteissa  on  myös tiellä liikkuvien luontoharrastajien suosimia kohteita  mm. 

 Parikkalan Siikalahti, joka edustaa läänin luontoa parhaimmillaan. Luon-
nonympäristön ongelmakohtina ovat Salpausselän arvokkaat harjualueet, 
jotka ovat kärsineet tienrakentamisesta. Selkeimmin tämä harjujen pirstou

-tummen ja soranotto  on  havaittavissa valtatien  6  ympäristössä. Haminan 
uusi ohikulkutie  (vt  7)  tulisi puolestaan häiritsemään valtakunnallisesti arvo-
kasta linnustonsuojelualuetta Lupinlahtea. 

Esihistorialliset  ja  kulttuurihistorialliset kohteet sijoittuvat tiiviisti samoille 
seuduille muodostaen selkeitä aluekokonaisuuksia. Kymenlaakson kulttuu-
rihistoriallisesti arvokas rakennuskanta  on  parhaimmillaan Kymijoen laakson 
sekä Summajokilaakson pienten maanteiden  ja paikallisteiden  varsilla. 
Etelä-Karjalassa taas idyllisimmät mäkikylät sekä niihin liittyvät rinnekedot  ja 

 niityt löytyvät "Runon  ja  rajan tien" (mt  401)  varrelta. Rajaseudun sotahisto-
nan edustavin esimerkki  on Salpalinjan linnoitusketju. Monet  kulttuurihisto-
rialliset kohteet ovat tiellä liikkujalle matkailunähtävyyksiä,  mm. Imatrankoski 

 ja  Valtionhotelli sekä vanha Viipurintie eli "Suuri Rantatie" (mt  351).  

Teiden rakentamisen  ja tienpidon  vaikutukset maisemaan ovat Kymenlaak-
sossa merkittävästi Etelä-Karjalaa laajemmat. Kymenlaaksossa tiheä  tie-
verkko  on pirstonut  laajoja viljelymaisemakokonaisuuksia  ja  muuttanut lu-
kuisia kulttuuriympäristöjä erityisesti maakunnan eteläosassa. Kymenlaak-
son jokilaaksot tulisi erityisesti säilyttää kokonaisuuksina  ja  välttää uusien 
teiden rakentamista  ja  nykyisten oikomisia. Sippolanjoki-  ja Summajokilaak-
sossa  sekä valtatien  7  varren kylissä  ja  kaupungeissa  on  runsaasti kulttuu-
rihistoriallisia ympäristöjä, joita tulee erityisesti vaalia. 



Etelä-Karjalassa varsinaisia kulttuuriympäristöjä  on Kymenlaaksoa  vähem-
män. Luonnon monimuotoisuus  ja  vaihtelevat pinnanmuodot tekevät  tie- 
maisemasta pääosin kauniin. Merkittävimmät maisema-alueet sijoittuvat 
maakunnan pohjoisosaan Suur-Saimaan vaikutuspiiriin. Viehättäviä tieym-
päristöjä löytyy  mm. Lemin kirkonkylältä, Suomenniemeltä, Rautjärveltä  se-
kä Simpeleen, Parikkalan  ja  Saaren alueilta. 

Kymenlaakson jokilaaksoissa  ja  Etelä-Karjalassa  on  paljon viehättäviä, pe-
rinteisinä säilyneitä tieosuuksia, joita voitaisiin kehittää esim. pyöräilyteinä. 
Esimerkki tällaisesta  on  maamme pisin museotie (mt  351)  välillä Hamina-
Virojoki. Matkailun kannalta merkittävä  on  erityisesti valtatie  6,  jonka ympä-
ristöä tulisi parantaa, ensisijaisesti välillä Kouvola-Lappeenranta. 

Työssä esitetty tieympäristön tyyppikohtainen jaottelu  ja  tyyppitiejaksojen 
toimenpidesuositukset  palvelevat ennen kaikkea jatkosuunnittelua. Maas-
tossa läpikäydyt tiet  on  jaettu viiteen eri ryhmään: kulttuurimaisemaltaan 
arvokkaat tiet  (A), luonnonmaisemaltaan  arvokkaat tiet  (B),  maastoon hyvin 
sovitetut tiet  (C)  ja  ns. standarditiejaksot  (D),  joissa ei ole erityisiä ongelmia 
sekä ongelmalliset tiet  ja  tiejaksot  (E).  Kymenlaaksossa jokilaaksojen tiet  ja 

 maakunnan pohjoisosan tiet sekä pääosa Etelä-Karjalan teistä edustavat 
luokkia  A  ja  C.  Ongelmallisia tiejaksoja ovat Kymenlaaksossa valtatie  6 

 Kouvolan ohikulkutieosuudella  ja  Etelä-Karjalassa niinikään valtatie  6  Luu-
mäen kohdalla sekä välillä Joutseno-Imatra. Lyhyesti voidaan todeta, että 
luokkien  A, B  ja  C tiemiljööt  tulisi säilyttää mandollisimman paljon nykytilas-
saan. Luokkien  D  ja  E tiemiljööt  sen  sijaan kaipaavat perusteellista tieym-
päristön parantamista. 

Tyyppitiejaksoille  esitetyt toimenpiteet vaihtelevat  I iittymäympäristöjen  pa-
rantamisesta tienvarsivesakon raivaamiseen. Tiepiiri voisi aloittaa maise-
manhoidon kehittämisen parantamalla tässä selvityksessä esitettyjä teitä. 

 On  tärkeää, että tiemaisemaa hoidetaan säännöllisesti  ja  suunnitelmallises
-ti.  Tämän takia tulisi laatia erityinen maisemanhoito-ohjelma -  jo  tulevana 

tielaitoksen vihervuonna  1996. 



Alkusanat  

Kymen läänin yleisten teiden ympäristön tila -selvitys  on  perusta tieympäris-
tön luonnon, kulttuurihistoriallisten kohteiden  ja  maiseman säilyttämiselle  ja 
tieympäristön  kehittämiselle. Samalla tämä selvitys  on  osa  Kaakkois- 
Suomen tiepiirin laajaa liikenneympäristön tila -selvitystä. Muut  osat kysei-
sestä  selvityksestä ovat käsittelevät pohjavesiä, melua, ilmanlaatua  ja  maa-
seututaajamia. 

Kaakkois-Suomen tiepiirin Kymen läänin yleisten teiden ympäristön tila - 
selvityksen  osa  luonto, maisema  ja  kulttuurihistoria  on  tiepiirin toimeksian

-tona  LT-Konsultit Oy:n tekemä. Työn ohjauksesta  ja  valvonnasta Kaakkois- 
Suomen tiepiirissä ovat vastanneet  vs. ympäristöpäällikkö  Leena Kiuru, 
diplomi-insinööri Taru Potinkara, insinööri Keijo Viljakainen  ja  maiseman-
hoidonvalvoja Hannu Kallio.  LT-Konsultit Oy:ssä työn tekivät MMK, met-
sänhoitaja Tiina Saukkonen, maisema-arkkitehti Marja Oittinen sekä mai-
sema-arkkitehti  yo Man Porma.  

Työn alussa pidettiin työtä ohjelmoiva sidosryhmäkokous johon osallistuivat: 
• Kymen lääninhallituksesta  Jukka Timperi 
•  Etelä-Karjalan liitosta Arto Hämäläinen 
•  Kymenlaakson maakuntamuseosta Timo Lievonen  ja  Timo Miettinen 
• Kymen vesi-  ja ympäristöpiiristä  Marja Kauppi 
•  Kymenlaakson maaseutukeskuksesta Pirkko Ikävalko 
•  Kymen maaseutuelinkeinopiiristä Eila Metsäpelto 
•  Etelä-Karjalan metsälautakunnasta Markku Metsämuuronen 
•  Kymenlaakson liitosta  Lasse Liljekvist 
•  Etelä-Karjalan museosta Leena Rautavuori 

Kouvolassa helmikuussa  1995 

 Kaakkois-Suomen tiepiiri 
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TYÖN TAVOITTEET 

Työn tavoitteet 

Kaakkois-Suomen tiepiirin Kymen läänin yleisten teiden ympäristön tilan 
selvityksen tavoitteena  on  tarkastella merkittävien luonto-, maisema-  ja 

 kulttuurihistoriallisten kohteiden sijoittumista alueen yleiseen tieverkkoon. 
Työssä kuvataan tiestön vaikutusvyöhykkeellä olevien ympäristön arvo- 
kohteiden arvo  ja  luonne sekä tarkastellaan tiestön  ja  liikenteen niille mah-
dollisesti aiheuttamia haittoja. Selvityksessä esitetään myös toimenpi-
deohjeita kohdetyypeittäin seudun ympäristön  ja  maiseman erityispiirteiden 
mukaan. 

Maisemaselvityksen  tavoitteena  on  lisäksi tarkasteltavan tieverkon välittö-
mässä läheisyydessä sijaitsevien maiseman arvoalueiden  ja  -kohteiden se-
kä alueen maiseman  ominaispiirteiden  kuvaaminen. lnventointien lisäksi 
esitetään konkreettisia toimenpidesuosituksia valituille tietyypeille. Kyseiset 
maisemalliset tietyypit valitaan edustamaan monipuolisesti alueen tiestöä, 
tyypillisiä  tai  edustavia tiejaksoja sekä eri maisematyyppejä. Tarkastelun 
painopiste  on tiemaisemassa.  Myös tiestön suhdetta maisemarakenteeseen 
tarkastellaan yleispiirteisesti.  

Kuva  1 	Esimerkki hyvin maastoon sopivasta tiestä.  
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1)  muodostaa  koko  läänin kattavan tietorekisterin indeksikartan, jonka 
avulla voi lähteä etsimään yksityiskohtaisempaa tietoa. Tarkemmat kohde- 
kartat  ja  taulukon tietoja laajemmat kohdekuvaukset löytyvät tiepiiristä, lää-
ninhallituksesta  tai  maakuntaliitoista.  

Alueelliset yleiskuvaukset, tieympäristön tyypittely sekä toimenpidesuosi-
tukset  on  esitetty erikseen Kymenlaakson  ja  Etelä-Karjalan alueille. Perus-
teluna tälle  jaolle  ovat maakuntien erilainen luonne sekä käytetyn lähtötie-
toaineiston jakautuminen maakunnittain. Maakunnat poikkeavat toisistaan 

 varsin  selkeästi  mm.  luonnonympäristön arvokohteiden  sekä kulttuuri-  ja 
 esihistoriallisten  kohteiden runsauden suhteen.  

2.3  Kymenlaakson alueen  ja  tieverkon yleiskuvaus  

2.3.1  Maisemarakenne  

Kymenlaakson poikki lännestä Itään kulkeva ensimmäinen Salpausselkä 
jakaa alueen kahteen luonteeltaan erilaiseen osaan. Suhteelliset korkeuse

-rot  kasvavat yleensä pohjoista kohti. Alueen eteläistä osaa hallitsevat voi-
makkaasti huuhtoutuneet paljaat kallioalueet  ja  niiden väliset rantaa kohti 
loivasti viettävät jokilaaksot. Laaksoissa  on  laajoja hedelmällisiä savikoita, 
jotka ovat mandollistaneet yhtenäisten viljelyalueiden raivaamisen. Tärkein 
alueen jokilaaksoista  on  Kymijoen laakso, jonka itäpuolella  on  useita kape-
ampia luoteesta lounaaseen suuntautuneita laaksoja. 

Ensimmäinen Salpausselkä  on  leveä, erilaisista lajittuneista aineksista  ja 
 moreenista  koostuva reunamuodostuma, joka  on  luonteeltaan karua  ja 
 männikköistä. Reunamuodostumaan  liittyy runsaasti luoteeseen suuntau-

tuvia harjuja. 

Reunamuodostuman  pohjoispuolella oleva alue  on  moreenipeitteistä ruhje
-laaksojen luonnehtimaa maata,  jota  jakavat harjuselänteet. Ruhjeisiin  on 

 syntynyt paljon pieniä järvialtaita, mutta alueella  on  myös muutamia suu-
rempia järviä. Pinnanmuodoiltaan alue  on  kumpuilevaa  mäki-  ja  kankare- 
maata, jossa välillä esiintyy pienialaisia savikoita. Myös kalliopaljastumat 
ovat yleisiä.  

Manner-Kymenlaakson alueella voidaan rajata kolme vesistösuhteiltaan 
selvästi erilaista  osa-aluetta: Pohjois-Kymenlaakson järvialue, joka  on  osa 

 Sisä-Suomen järvialueesta, Keski-Kymenlaakson jokimaa, jossa  on  run-
saasti puroja  ja  jokia, tärkeimpänä Kymijoki sekä Kaakkois-Kymenlaakson 
pienjärvialue. 

Ensimmäinen Salpausselkä rajaa eteläpuolelleen Eteläisen rantamaan 
maisemamaakunnan  ja  pohjoispuolelleen  Itäisen järvi-Suomen maisema- 
maakunnan. Maisemamaakunnat rajautuvat selkeästi maisemarakenteen 
mukaisesti  ja  jakautuvat edelleen seutuihin. Maisemakuvaa muodostavina 
päätekijöinä ovat Salpausselkä  ja  Kaakkois-Suomen rapakivialue. 
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Kuva  2 	Kymen läänin maisemamaakunnat. Ympäristöministeriö,  maj- 
sema-aluetyöryhmä.  

2.3.2  Kallio-  ja  maaperä 

Kymenlaakson  kallioperä  on  miltei kaikkialla  prekambrisella  ajalla syntynyttä 
 rapakivigraniittia.  Tämä  rapakiviesiintymä  on  maailman laajin  laadussaan. 

 Alueen  koillis-  ja  luoteisosassa  kallioperän  vallitsevana  kivilajina  on  graniit-
ti. Muutamin paikoin esiintyy kovaa  kvartsiittia,  mikä näkyy maisemassa 
maastossa korkealle  nousevina kohoumina. Rapakivigraniittialueilla  esiintyy 
poikkeuksellisen paljon voimakkaasti  rapautuneita kalliopaijastumia. 

Moreeni  on  vallitseva  maalaji  Kymenlaaksossa.  Rapakivialueella moreenin 
 seassa  on  runsaasti  lohkareita  ja  suuret  siirtolohkareet  ovat yleisiä.  Reu-

namuodostumista  merkittävimmät ovat  I  ja Il  Salpausselkä, jotka kulkevat 
Kymenlaakson halki itä-länsisuunnassa.  I  Salpausselän eteläpuolella  on 

 erityisen laajoja,  viljelyskäytössä  olevia  savikkoalueita esim. litin  ja  Elimäen 
 alueella.  
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Kuva  3 	Kymenlaakson maisemaraken  teen pää  piirteet. Lähteet: Suomen 
kartasto  12 1-122  Maanpinnan muodot  ja  123-126  Geologia. 

2.3.3  Kasvillisuus  ja eläimistö  

Kymenlaakso kuuluu kauttaaltaan eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhyk-
keeseen. Metsien osuus kokonaisalasta  on  Kymenlaakson manneralueen 
lounaisosassa  n. 60 %  ja pohjoislaidalla  n. 85%. Vallitsevin metsätyyppi on 
mustikkatyypin  tuore kangasmetsä  ja  seudun yleisin puulaji kuusi.  Ka-
ruimmilla, huuhtoutuneilla rapakiviselänteillä on puolukkatyypin  metsiä, joi-
den pääpuulajina  on  mänty. Rinteiltä valuvat vedet ovat liuottaneet karusta 
rapakivikalliosta ravinteita, jolloin korkeiden jyrkänteiden  alle  on  muodostu-
nut rinnelehtovöitä. [ehtoja alueella  on  vähän. Soita maa-alasta  on  viides-
osa.  

Salpausselän kaakkoispuolella olevien alueiden kasvillisuus  on  karua. 
Louhikkoisilla kallioalueilla  ja  rannikolla mäntymetsät ovat yleisiä. Salpaus-
selän  ja  muiden harjuselänteiden kasvillisuus  on  selvästi ympäristöään ka-
rumpaa: männikköä, jossa aluskasvillisuutena  on  vaihdellen puolukkaa, ka-
nervaa  ja  jäkälää. Selänteiden väleissä  on sekametsiä,  joissa kuusen osuus 
kasvaa jatkuvasti. Näissä notkelmissa olevat suot ovat pienialaisia rämeitä 

 tai korpia. Hienojakoinen  maaperä antaa kasvumandollisuudet myös lehti- 
puille, joita esiintyy etenkin jokilaaksojen  ja viljelmien  reuna-alueilla.  
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Kymenlaakson kasvillisuuden erityispiirteenä  on  rapakivikallloiden  kasvilli-
suus, jonka lajistosta mainittakoon pikkutervakko, mäkitervakko, isomaksa-
ruoho, ukontulikukka  ja sianpuola.  Jäänteitä jääkauden jälkeisiltä ajoilta 
ovat  mm.  siniyökönlehti  ja lumirikko. Ojanvarsisavikoissa  kasvaa taponleh-
teä,  jota  ei tavata muualta kuin Kymenlaaksosta. Kymenlaakson merkittä-
vyys rajamaakuntana näkyy  sen  kasvillisuudessa - ruotsalaisten  ja  venäläis-
ten myötä alue  on  saanut erikoista kasvillisuutta: Kymijoen länsipuolelle jäi 
ruotsalaisten kartanoiden pihakasveja kuten ruttojuurta, saksankirveliä  ja 
isohirvenjuurta.  Venäläisten rakentamien  ja kunnostamien linnoitusten 
huoltokuijetusten  myötä alueelle kulkeutui itäisiä rikkaruohoja  ja arokasveja 

 mm.  idänsara, idänhierakka, idänkattara, karvahorsma, ukonpalko  ja har-
mio. 

Kaakkoiset nisäkäslajit  leviävät Suomeen Kymenlaakson kautta. Alueella 
 on  runsaasti hirviä, karhuja, susia  ja ilveksiä.  Viimeaikaisia tulokaslajeja 

ovat supikoira  ja villisika.  Yksi harvinaisimmista nisäkäslajeista  on  läänin 
luoteisrajalla esiintyvä tammihiiri. Myös linnustossa  on  kaakkoisia  lajeja, 

 mm.  alueella runsaslukuisesti esiintyvä satakieli. Uhanalaista valkoselkätik-
kaa tavataan Kymenlaakson vanhoissa lehtimetsissä,  ja  alueen kaakkois- 
osan kautta muuttaa säännöllisesti monia arktisia lajeja.  

Kuva  4 	Summajokilaakson lintulahtea. 

2.3.4  Tiestö 

Kymenlaakson vanhin asutus  on  syntynyt hyvien vesireittien varteen. Vesi-
reitit, kuten Kymijoki sekä Mäntyharjun  ja  Valkealan reitit ovat olleet tärkeitä 
kesä-  ja talviteitä.  Vesi-  ja maareittien risteykset  olivat myös luontaisia taaja- 
asutuksen synnyinsijoja. Varhaiset tiet johdettiin harjuille  ja  muille tasaisille 
kantavapohjaisille maille, joille tienteko oli helppoa. Kymenlaaksossa  mm. 

 Vanha Ylinen Viipurintie kulki pitkin Salpausselkää. Myöhemmin rautateiden 
rakentaminen kehitti myös tieverkostoa asutuksen  ja  elinkeinoelämän 
ohessa. Kymen läänissä tällaista kehitystä sai aikaan Pietari-Riihimäki  -rata,  
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joka valmistui  v. 1870.  Luode-kaakko-suunnassa virtaava Kymijoki sekä 
muut samansuuntaiset jokilaaksot ovat niin ikään olleet tärkeitä yhteyksiä, 
joiden ympärille kulttuurielämä  on  keskittynyt. Perinteisesti tiestö  on nouda-
tellut  jokilaaksoja  ja  rannikolla pienipiirteistä maisemarakennetta. Merkittä-
vimmät vanhoista tienpohjista  on  Vanha Turun-Viipurintie, joka periytyy 
keskiajalta. Edustavin  osa  kyseistä tietä  on  maantie  351  (Tallimäki-Virojoki), 
joka  on museotie.  

Nykyinen tieverkko  on  maakunnan alueella tiheä, erityisesti Kouvolan-
Anjalankosken alueella. Kouvola  on  maa-  ja  rautatieliikenteen solmukohta. 
Pohjoisessa tiestö noudattelee enemmän maisemarakennetta. Pääteitä 
ovat länsi-itäsuuntaiset valtatiet  6  ja  12  sekä etelä-pohjoissuuntaiset valtatie 

 15  sekä kantatiet  46  ja  61  (vt  26).  Vainikkalan, Vaalimaan  ja Nuijamaan ra-
janylityspaikat  ovat maamme vilkkaimmat Venäjän suuntaan. Myös Hami-
nan  ja Kotkan satamaliikenteen  kasvu  on vilkastuttanut maaliikennettä  vii-
me vuosina.  

Kuva  5 	Vanha kartta vuodelta  1934.  Kymenlaakson  ja  Laatokan- 
Karjalan tiestön  solmukobtana  oli Viipuri. Valtatie  6 on  nykyisellä 
paikallaan. Lähde:  Antila:  Pietarin  ja  Viipurin teillä,  Tiemuseon 

 julkaisuja  9. 
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2.3.5  Esi-  ja  kulttuurihistoria 

Kymenlaakson asutus alkoi  jo kivikautisella  ajalla. Kampakeraamista esi-
neistöä  (4000-2000 eKr.) on  löydetty  mm.  Jaalasta  ja litistä.  Pysyvää asu-
tusta syntyi rautakaudella  (1000-luvun vaihde) vesistö-  ja maareittien riste-
yskohtiin ja jokilaaksoihin.  

Tyypillisimmät säilyneet muinaisjäännökset Kymenlaaksossa ovat kivikauti
-sia  asuinpaikkoja, jotka löytyvät muinaisrantojen korkeudelta  n. 15-40  met-

riä meren  pinnan  yläpuolella. Pronssikautisia hiidenkiukaita  ja jatulintarhoja 
 on  löydetty saaristosta  ja  Kymijoen suistosta, kalliomaalauksia  ja lapinrau-

nioita  Pohjois-Kymenlaaksosta. 

Ensimmäisen Salpausselän pohjoispuolella vallitsi kaski-  ja eräkulttuuri. 
 Asutusta kehittyi jonkin verran myös pienille savikkoalueille, jotka tarjosivat 

mandollisuuksia maanviljelyksen kehittymiselle. Itse Salpausselällä oli 
merkitystä maaliikenteen kulkuväylänä  jo  hyvin varhaisessa vaiheessa.  Me-
renrannan  alueet  ja  saaristo ovat luoneet kalastukselle  ja merenkäynnille 

 perustuvan kulttuurin. 

Keskiajan kulttuurista jääneitä näkyviä muistoja tämän päivän maisemassa 
ovat etenkin kivikirkot. Myös monet tiet noudattelevat osittain keskiaikaisia 
tienpohjia. Tuon ajan kulttuurista kertovat myös muinaislinnat  ja rajakivet. 

 Kymijoen  ja  alueen muiden jokien laaksojen viljavat savikot houkuttelivat 
viljelijöitä raivaamaan laajoja peltoja  1300-luvulta alkaen. Jokilaaksoihin 
kehittyi kukoistava kartanokulttuuri. Nykyisiä, uudempia rakennusryhmiä  on 

 sijoittunut noilta ajoilta periytyville kartanoiden paikoille. Jokilaaksojen kult-
tuurimaisema perustuu edelleen yksittäisten suurten maatilojen  ja  kartanoi-
den ympäristöihin. 

Alueen teollisuus  on  keskittynyt vesistöjen äärelle. Kulttuurihistoriallisesti 
merkittävimmät teollisuusympäristöt ovat Kymijoen varressa Inkeroisissa  ja 

 Myllykoskella, Kuusankoskella sekä  Kotkan  seudulla Karhulassa. Pienem-
piä teollisuuslaitoksia  on  syntynyt myös muiden jokien varsille  mm.  Kotkan 

 ympäristöön. Joet sopivat kalastamisen lisäksi puutavaran kuljettamiseen. 
Alueen historiaan kuuluvat olennaisesti monet sotahistorialliset tapahtumat, 
joista kertovat muistomerkit  ja linnoitusketjut. 

Rakennushistoriallisista tyylisuunnista  näkyvimpiä ovat  empiren,  klassismin 
 ja  jugendin vaikutukset, jotka tulevat esille sekä kaupunkirakennuksissa että 

suurten maatilojen päärakennusten  ja  kartanoiden yksityiskohdissa kuten 
laudoituksissa  ja koristeissa.  Nykyisin kulttuurimaisemassa näkyvät  1 920-  ja 

 1930-lukujen klassismin piirteitä edustavat maatalot.  1940-luvun funktiona-
lismia edustavat lähinnä teollisuuslaitokset  ja  niiden ympäristöjen asunto-
alueet. 
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Kuva  6 	Sippolan  kirkko toimii tärkeänä maamerkkinä kyläraitin keskellä. 
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2.4  Etelä-Karjalan alueen  ja  tieverkon  yleiskuvaus 

 2.4.1  Maisemarakenne  

Etelä-Karjalan alue  on  maisemarakenteeltaan  monipuolista. Koilliseen 
suuntautuva ensimmäinen Salpausselkä jakaa alueen kahteen osaan, joi-
den sisäinen vaihtelu  on  suurta. Alueen eteläinen  osa  on  kapeiden  jokilaak-
sojen  ja  niiden välissä olevien kallioisten mäkimaiden muodostama pienipiir-
teinen kudelma,  jota  luonnehtivat pienet järvet. Kallioperän rapakivigraniitti 
antaa alueen maisemarakenteelle sille tyypillisen louhikkoisen ilmeen. Sal-
pausselän pohjoispuolisen alueen länsiosan pienet järvialtaat vaihtuvat 
idemmäksi tultaessa Suur-Saimaan laajoihin selkäveslin, jotka ovat maise-
man hallitsevin elementti. Alueen itäisimmässä osassa  on  vaihtelevia  mo

-reenikumpareita,  joiden välissä lainehtivat pienet järvet.  

Kuva  7 	Etelä-Karjalan maiseman  pääpllrteet. 
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Salpausselkä  on  maisemassa hallitseva  ja  siitä selvästi esiin nouseva reu-
namuodostuma, joka  on  luonteeltaan karun metsäistä. Erilaiset harjumuo-
dostumat ovat tyypillisiä etenkin reunamuodostuman lievealueella. 

Vesistöistä  merkittävin  on Saimaa,  jonka  pinta-alasta yli puolet sijoittuu 
Etelä-Karjalaan. Tyypillistä järvelle  on rikkonainen  rantaviiva. Alueelle sijoit-
tuu myös matkailun kannalta tärkeä Saimaan kanava,  ja  siihen liittyvä Imat-
ran koski. 

Salpausselän eteläpuolella  on  Eteläisen rantamaan maisemamaakunta. 
 Sen  pohjoispuolelle sijoittuu Itäisen järvi-Suomen maisemamaakunta, joka 

jakautuu Suur-Saimaan seutuun, Laatokan-Karjalan pienten järvien luon-
nehtima seutuun sekä länsiosan rikkonaiseen Lounais-Savon järviseutuun.  

2.4.2  Kallio-  ja  maaperä 

Etelä-Karjalan kallioperä jakautuu iältään kahteen alueeseen. Lappeenran-
nan etelä-  ja  länsipuolella kallioperä  on  nuorempaa rapakivigraniittia. Muual-
la Etelä-Karjalan alueella kallioperä koostuu edellistä vanhemmista sveko-
karjalaisista kivilajeista, esim. erilaisista gneisseistä  ja  liuskeista, amfibolii-
teista  ja  granitoideista. 

Kuva  8 	Vehkalanden  ja  Virojoen  alueelle tunnusomaisia  rapakiviou- 
hoksia.  

Mannerjäätikön peräytyessä  n. 10 000 - 11 500  vuotta sitten muodostuneita 
 I  ja Il  Salpausselkää  voidaan pitää  koko  maakunnan maisemallisina selkä-

rankoina. Salpausselkien reunamuodostumat  ja  niihin liittyvät muut  geomor-
fologiset muodostumat  antavat maaperälle  sen  ominaiset muodot kuten 
selänteet, deltamuodostumat, raviinit, terassit, harjuhaudat  ja  supat.  Näitä 
muodostumia voi havaita selvästi erityisesti valtatien  6 tieympäristössä,  jon-
ne myös valtaosa maakunnan arvokkaista  ja  suojelluista harjuista  sijoittuu.  



1 8 	 Kymen läänin yleisten teiden ympäristön tila, Luonto, maisema  ja  kulttuurihistoria 

LÄHTÖKOHDAT  JA  TARKASTELUTAPA  

2.4.3  Kasvillisuus  ja  eläimistö  

Etelä-Karjala kuuluu eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen kuten 
Kymenlaaksokin. Maakunnan eteläosan rapakivigraniittialueen kasvillisuus 

 on  kasvillisuusvyöhykkeensä karuinta  osaa: kallioisilla rinteillä kasvaa pää-
osin mänty-  ja havupuuvaltaista  metsää. Harjuselänteiden  ja Salpausselki

-en  kasvillisuutta luonnehtivat karuilla kasvualustoilla (CIT,  CT)  kasvavat 
puhtaat harjumänniköt. Salpausselkien alueella tavataan harvinaisempaa 
idästä tullutta harjukasvillisuutta kuten tunturikurjenhernettä, idänmasmaloa 

 ja kangasvuokkoa.  Kaltevuuden vaihtelusta  ja  rinteiden suuntien eroista 
johtuvat huomattavat valaistus-  ja lämpötilaerot  aiheuttavat harjujen kasvu-
paikkojen  ja  kasvillisuuden leimaa antavan ekspositiovaihtelun - valorintei

-den  kasvillisuus  on  yleensä karumpaa  ja aukkoisempaa  kuin kosteuden 
säilyttävien varjorinteiden. 

Ensimmäisen Salpausselän pohjoispuolella kasvillisuus  on  karuhkoa:  tyypil-
lisin metsä  on  puolukkatyypin  männikkö. Asutuksen  ja  vanhojen viljelyaluei-
den läheisyydessä  on  lehtipuiden  ja kulttuurivaikutteisten  kasvien osuus 
suurempi  ja  kasvillisuuden yleisilme vehmaampi kuin asumattomilla selän-
nealueilla. Etelä-Karjalan itäisin kärki  on  Salpausselkien  väliin jäävä kaista- 
le,  jossa näkyy Keski-Karjalan lehtokeskuksen vaikutus moreenikumparei

-den  kasvillisuudessa: alueella  on  paljon lehtipuita, mihin  on  vaikuttanut ai-
koinaan myös kaskikulttuuri. Tämä alue kuuluu Laatokankarjalaiseen  kas-
villisuusalueeseen,  jonka ominaispiirteet näkyvät selkeimmin Parikkalan  ja 
Uukuniemen  alueilla. 

Etelä-Karjalan harjualueiden hyönteislajistosta kannattaa mainita muutama 
hiekkaisilla  ja  kuivilla kankailla elävä laji, kuten samettimuurahainen, muu-
rahaiskorento, hietapistiäinen  ja kangassinisiipi. Linnustosta harjualueilla 

 viihtyvät  mm.  kehrääjä, kulorastas, kangaskiuru, metsäkirvinen  ja leppälintu. 
 Parikkalan seudun harjumetsissä tavataan kuhankeittäjiä. Kaikki maakun-

nan merkittävät lintuvedet kuuluvat valtioneuvoston vahvistamaan suoje-
luohjelmaan muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. Saimaan  ja  Laatokan 
välistä kulkee  vilkas  pääasiassa pohjoisen  tundran pesimälinnuston  muut-
toväylä, jonka varrella olevat Salpausselkien eteläpuoleiset lintujärvet ovat 
tärkeitä levähdys-  ja ruokailualueita.  

Etelä-Karjalan uhanalaisista selkärankaisista tunnetuimpia ovat valkoselkä-
tikka, pikkusieppo, harmaapäätikka, pikkutikka, varpuspöllö  ja kalasääski. 

 Suojelualueiden aluerajauksissa ei kuitenkaan juuri uhanalaisten lajien elin- 
paikkoja ole.  

2.4.4  Tiestö 

Etelä-Karjalan liikenteellinen  historia  perustuu paljolti vesireitteihin kuten 
Kymenlaaksossakin. Vanhojen kauppareittien merkitys korostuu Viipurin  ja 

 Saimaan vesistön välillä. Alueen asema rajamaakuntana  on  jättänyt jäl-
keensä puolustuslinjoja, varustuksia  ja rajamerkkejä  satojen vuosien ajalta 

 (mm.  Salpalinja, Partakosken, Kärnäkosken  ja Taavetin linnoitukset). 
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Lounaasta koilliseen suuntautuva valtatie  6 on  alueen päätie, jonka linjaus 
Salpausselkää myötäilevänä noudattelee Vanhaa Ylisen Viipurintietä län-
nestä Lappeenrantaan asti. Kyseinen tielinjaus pohjautuu  1400-luvulta. 
Reunamuodostumaa vastaan olevat yhteystarpeet ovat vähäisiä, minkä 
vuoksi tiestö koostuu hyvinkin pienipiirteisistä paikallisteistä. Etelä- 
Karjalassa valtatien  6  merkitys valtasuonena korostuu Kymenlaaksoa 
enemmän. Alueen oman liikenteen lisäksi  se  välittää osan Itä-Savon  ja 

 Pohjois-Karjalan liikenteestä Helsinkiin sekä Haminan  ja Kotkan  satamiin. 

Maakunnan poikittaiset tieyhteydet ovat heikot. Alueen pääväyliä ovat  val-
tatiet  13  (Nuijamaa-Jyväskylä)  ja  14  (Juva-Särkisalmi), kantatie  62  (Mikkeli-
Puumala-lmatra) sekä maantiet  387  (Lappeenranta-Vaalimaa),  408 

 (Lappeenranta-Savilahti)  ja  438 (Vilkaharju-Virmutjoki). 

Kuva  9 	Maantien  387  ympäristöä.  

2.4.5  Esi-  ja  kulttuurihistoria 

Etelä-Karjalan asuttaminen alkoi kivikaudella. Varhaisin asutus  on  sijoittu-
nut järvien  ja  jokien rannoille hyvien maa-  ja vesiyhteyksien  varteen.  Alueel-
ta  on  löydetty  mm. kivikautisia  asuinpaikkoja. Saimaan alueen muinaisran-
noilta  n. 77-85  metriä meren  pinnan  yläpuolelta  on  löydetty  4000  vuotta 
vanhoja kalliomaalauksia sekä rautakautisia kalmistoja  ja muinaislinnoja. 

 Asutus  on  keskittynyt Saimaan rannoille, varsinkin Lappeenrannan seudul-
le. Saimaalta itään  jo  keskiajalla lähtien johtanut kauppareitti vaikutti kylien 

 ja kauppapaikkojen  kehitykseen. Saimaan kanavan rakentaminen  1800- 
luvulla paransi kauppa- sekä kulttuuriyhteyksiä edelleen. Ensimmäinen Sal-
pausselkä  on  toiminut merkittävänä maaliikenneväylänä  1400-luvulta alka-
en.  Monet asutukset  ja  kirkot rakennettiin keskiajalla harjuselänteisiin tukeu-
tuviksi.  
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Etelä-Karjalan sijainti Suomen rajaseudulla  on  vaikuttanut siten, että alueel-
la  on  käyty sotaa useita kertoja, mistä monet maastossa olevat rajakivet, 
linnoitusketjut  ja  muut varustukset kertovat edelleen. Jatkuvat rajakahakat 
estivät alueen kehittymistä aina  1600-luvun alkuun saakka, jolloin solmittiin 
pysyvämpi rauha. 

Kuva  lo  Lemin  kirkkoja  kellota pu/i  sijaitsevat keskellä kylän  risteystä. 
KIrkonmäki  on  valtakunnallisesti merkittäväksi  kulttuuriympä  ris- 
töksi.  

Kuva  11  Suomenkylän  kulttuurimaisema  on  vaikuttavan kaunis. Alueen 
keskipisteenä  on  puukirkko. 
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Kuva  12  Kärnäkosken-Partakoskeri linnoitukset  ovat peräisin  1790- 
luvulta. Alueella sijaitseva kaksiaukkoinen kiviholvisilta  on  ra-
kennettu tämän vuosisadan alussa. 

Ensimmäisen Salpausselän pohjoispuolen asutus syntyi harvakseltaan 
pienten savikoiden läheisyyteen  tai viljavimmille  kaskeamiseen sopiville 
seuduille sekä Saimaan rantamaille. Alueen eteläosissa asutus kehittyi lä-
hinnä pieniin jokilaaksoihin. Alueen varhaisinta teollista toimintaa edustivat 
vesisahat, joita rakennettiin pienten koskien äärelle.  1800-luvun puolivälistä 
lähtien varsinkin Lappeenrannan ympäristössä oli monenlaista teollisuus- 
tuotantoa. Merkittävimpiä teollisuuskeskuksia olivat Lappeenrannan  ja 

 Lauritsalan alue sekä Imatra, joiden kehittyminen vaikutti myös muun ra-
kennetun ympäristön muodostumiseen. 

Maaperän karuuden takia viljelysmaita  on  vähän. Kyliä  on  harvassa  ja  ne 
sijoittuvat mäen kumpareille  ja  järveen työntyville niemille. Alueen raken-
nuskulttuuri  on  saanut vaikutteita rajan takaa Venäjän Karjalasta. Euroopan 
rakennushistoriallisista tyylisuunnista Etelä-Karjalan rakennuskulttuuriin  on 

 eniten vaikuttanut Kymenlaakson tavoin  jugend- ja  empiretyyli  sekä sel-
keimmin klassismi.  Monet  tilojen päärakennukset henkivät näiden tyylien 
vaikutteita värityksen, laudoitusten sekä yksityiskohtien kautta.  
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3  Tienpidon  yleiset vaikutukset  

3.1  Luonnonympäristö  

Teiden  ja  liikenteen vaikutukset luonnonympäristön arvokohteisiin vaihtele-
vat useasta syystä. Luontokohteiden etäisyys tiestä, suojavyöhykkeen le-
veys  tai  sen  puuttuminen, vesien patoutuminen  tai  maaperän kuivuminen 
vaikuttavat niiden säilymiseen. Selkeimpänä haitallisena vaikutuksena voi-
daan pitää ekologisten aluekokonaisuuksien pirstoutumista, erityisesti  jos 

 kysymyksessä ovat laajat  ja rakentamattomana  säilyneet metsä-  tai suoalu-
eet.  Teiden rakentamisen myötä alueelle siirtyvä asutus  ja  muu maankäyttö 
muuttavat luonnonympäristöä usein paljon enemmän kuin itse tienraken-
tammen. Tällä  on  suurempaa merkitystä luonnon monimuotoisuuden säi-
lymisen kannalta. Suorat tienrakentamisen vaikutukset ovat saattaneet olla 
aluksi vähäisiä  ja  muutokset ovat tapahtuneet hyvin hitaasti esimerkiksi 
kasvilajiston muuntumisen  ja köyhtymisen  myötä. Luonnon arvoalueita  hal- 
kova  tie  estää myös eläinten liikkumista alueiden sisällä  ja  niiden välillä, 
mistä  on  seurauksena eläinonnettomuuksia. 

Teistä aiheutuu myös välillisiä vaikutuksia luontokohteille: Maa-ainesten 
otto muuttaa harjualueita  ja  kallioita. Tiesuolaus kellastuttaa tienvarsimänty-
jen neulasia  ja  liikenteen päästöt heikentävät tienreunapuuston kuntoa pit-
kän ajan kuluessa lähinnä pääteillä muiden ilman epäpuhtauksien ohella. 
Teiden leventämisen  tai  uusien rinnakkaisväylien  ja kevytliikenneväylien 

 rakentamisen yhteydessä joudutaan usein hakkaamaan tienreunapuustoa, 
jolloin erityisesti vanhemmat havupuut kärsivät  ja  kuolevat. 

Ekologisen arvon  ja  itsellisen luonnonsuojelun lisäksi luonnonympäristön 
arvokohteilla  on  suuri merkitys myös tutkimustyön, opetuksen  ja  luonnossa 
tapahtuvan virkistäytymisen kannalta. Tällöin yleisten teiden varsilla olevat 
kohteet tulevat korostetusti esille helpon saavutettavuutensa ansiosta. 
Kohteiden esittelyssä tulee kuitenkin muistaa niiden mandollinen kulumisar-
kuus  ja häiriöalttius. 

Luonnonsuojelualueiden  ja  muiden luonnon arvokohteiden määrän kunnit-
tainen vaihtelu ei riipu aina luonnonympäristön rikkaudesta, vaan usein  vain 

 siitä, ettei alueella ole tehty kattavia  ja  kaikkia eliöryhmiä koskevia  inven-
tointeja.  Mitä enemmän  ja  mitä säännöllisemmin näitä inventointeja  ja seu-
rantatutkimuksia  tehdään, sitä varmemmin pystytään myös arvioimaan ym-
päristön tilan muutoksia.  

3.2  Maisema  

Tiemaisema  ja maisemarakenne  tulisi aina ottaa tiensuunnittelun lähtökoh-
daksi. Erilaiset maisemat vaativat erilaisia tapoja linjata teitä. Vanhat tielin-
jaukset noudattelevat yleensä maaston muotoja  ja  korostavat maisematiloja 

 ja  merkittäviä kohtia maisemassa. Ongelmallisimpia ovat tiet, jotka  on  linjat- 
tu maisemarakennetta  vastaan. Tällaisten teiden ympäristöissä maisemati-
lojen katkeaminen, runsaat pengerrykset  ja  leikkaukset sekä sitoutumatto-
muus maisemaan ovat häiritseviä tekijöitä. Toisen ongelmaryhmän muodos- 
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tavat tiet, jotka mittakaavaltaan vaikuttavat vääriltä  ja  irrallisilta maisemara-
kenteessa. Tällaisia ovat  mm. avoimille  ja  tasaisille  alueille sijoittuneet kor-
kealuokkaiset tiet, kaupunkien  ja  suurien taajamien läpi-  ja  ohikulkutiet  sekä 
pitkille  selännejaksoille linjatut yksitoikkoiset tiejaksot. 

Moottori-  ja  moottoriliikenneteiden linjauksessa  tien rytmi  ja  suhde suurmai-
semaan ovat tärkeitä. Tämä tarkoittaa maisematyypin huomioimista linjaus-
ta valitessa  ja  hienosäätäessä, esim.  Keski-Suomen pienipiirteiseen maas-
toon  tie  tulisi linjata minimikaarilla Pohjanmaan lakeuksiin verrattuna. 
Alempiluokkaisilla teillä puolestaan korostuvat maaston muodot, tienvarren 
yksityiskohdat, näkymät, kasvillisuus  ja  tien jaksoftelu. Luonnonmaisemaan 
kohdistuvista vaikutuksista mainittakoon: 

-  yhtenäisten maisemakokonaisuuksien pirstoutuminen 
- maisematilojen  ja  -rakenteen rikkoutuminen 
- näkymäakselien  katoaminen  I  peittyminen 
- 	maisemaelementtien (esim.  järvi, harju, jokimiljöö, metsäsaareke) kes- 

kinäisen suhteen rikkoutuminen 

Kuva  13  Esimerkkikuva  huonosti muotoilluista tieluiskista. 

Rakennetussa ympäristössä teiden ympäristöjen viimeistely korostuu. Maa-
seudun  haja-asutus  jä  taaja-asutus  on  perinteisesti syntynyt liikenteellisten 
solmukohtien  ja  kulkureittien  varsille.  Tien  suhde muuhun ympäristöön 
(tontit, kylä-  ja  keskusta-alueet) ei useinkaan ole tasapainoinen. Erityisesti 
pienipiirteisissä  ja  kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa ympäristöissä tiemil-
jöön tulisi selvästi alistua muulle ympäristölle. Rakennetun ympäristön  ties-
tössä  (taajamat, kaupunkien sisääntulotiet esim. Myllykoski, Kausala, Imat-
ra, Kouvola, Joutseno) pääongelmana  on  usein liikenneväylien vääristynyt 
suhde luonnonmaisemaan  ja  tien ylileveä, tilallisesti  heikko mittakaava. 
Muita ongelmia ovat laajat risteysaluëet, korkea tasaus, epämääräisyys  ja 

 heikko viimeistelytaso. Kyseisiä ongelmakohtia  on  miltei jokaisen kaupungin 
sisääntuloväylillä, pahimpia edustavat Luumäki, Kouvola  ja  Lappeenranta.  
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Kuva  14  Harjun suojaan sukeltava  tie,  jonka luiskat ovat erittäin Ieveätja 
korkeat. Kallioleikkaus korostaa tien erihisyyttä maisemassa. 

3.3  Esi-  ja  kulttuurihistorialliset kohteet 

Nykyisen tiestön vaikutukset esi-  ja  kulttuurihistoriallisiin  kohteisiin jäävät 
yleensä hyvin vähäisiksi taajama-alueita lukuunottamatta. Mikäli uutta tietä 

 tai  entisen levennystä ei rakenneta kohteiden päälle, ei kohteille juurikaan 
aiheudu haittaa. Taajamissa teiden tasauksen jatkuva nostaminen vaurioit-
taa rakennusten perustuksia  ja  siten heikentää niiden kuntoa. Usein teitä  on 

 myös parannettu liian voimakkaasti, jolloin herkät miljöökokonaisuudet ovat 
menettäneet arvoaan. Yleisesti ottaen kaikessa rakentamisessa historialli-
sen kehityskaaren tunteminen  ja  kunnioittaminen  on  jäänyt liian vähäiselle 
huomiolle. 

Teiden rakentamisen vaikutus  on  suuri silloin, kun kysymyksessä  on tieym-
päristössä  oleva laajempi aluekokonaisuus  tai  maisema-alue, esim. koko-
nainen kylä, kanava-alue  tai  historiallinen taistelupaikka. 

Yksittäisten suojeltujen rakennusten kohdalla tulisi ottaa huomioon myös 
niitä ympäröivät pihapiirit, puukujanteet  tai  puistot, jotka usein muodostavat 
rakennusten kanssa eheän  ja  säilyttämisen arvoisen kokonaisuuden. Tämä 
olisi tärkeää myös tieympäristön maiseman kannalta vaikkeivät rakennusten 
suojelumääräykset näitä suojelutoimenpiteitä edellyttäisikään. 

Kohteiden suojelu  on  muuttunut vakiintuneeksi käytännöksi  jo  1960-luvulta 
lähtien kiinteiden muinaismuistojen osalta. Jollei kohteita voida tiestön pa-
rantamisen  tai  uusien teiden rakentamisen yhteydessä kokonaan kiertää, 
ne tutkitaan tielaitoksen kustannuksella. Nämä tutkimukset ulotetaan aina 
kunkin tiehankkeen rakentamisalueelle. Rakentamisen yhteydessä tulee 
ottaa huomioon myös tieaineksen ottoalueet, läjitysalueet  tai  vastaavat  ra

-kentamisaikaiset  vaikutukset.  
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Kuva  15  Verlan tehdasmiljöötä  Jaalassa paikallistien  14570  varrella. 
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4  Yleisten teiden ympäristön tila  

4.1  Tieympäristön tyyppikohtainen  jaottelu  

A.  Kulttuurimaisemaltaan  arvokkaat tiet 

Tähän ryhmään kuuluvat tiet, jotka sivuavat arvokkaita kulttuurimaisemia  tai 
 -  ympäristöjä sekä suuria  ja  kauniita maisema-alueita. Kyseiset tiet ovat  osa 

 arvokasta  maisemakokonaisuutta  ja  usein säilyneet hyvinkin  pienipiirteisinä.  

Kuva  16  Hamina-Virojoki -museotien (mt  351)  varren kulttuurimaisemaa 
Mäntianden kylän alueella. 



Kuva  17  Paikallistien  14628  ympäristöä  Mietunaholla  Valkealassa.  

Kuva  18  Yksityiskohta maantien  3751  varrelta Hirvelän kylässä  Sippolassa. 
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Tien  ja maisemarakenteen  sekä -tilojen suhde  on  niinikään tasapainoinen. 
Tyypillistä tiejaksoille  on  hyvä  ja  selkeä rytmi, maastoon sitoutuminen, vä-
häinen varustelutaso  ja  monimuotoisuus  mm.  tienvarsikasvillisuuden  ja 

 vaihtelevien maisematilojen muodossa. Ryhmään kuuluvat tiet ovat pääosin 
maanteitä  ja paikallisteitä. 
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Kuva  19  Summajoen  kaunista kulttuurimaisemaa.  

Kuva  20  Tuuhan  talo liittyy  kIInteästi Suomenkylän  kulttuurimaisemaan. 
Näkymä  on  paikallistieltä  14717.  

B.  Luonnonmaisemaltaan  arvokkaat tiet 

Kyseiset tiet  tai tiejaksot  sijoittuvat selännealueille, harjuille  tai luonnonoloil-
taan monipuolisille  maisema-alueille, joilla kulttuurimaiseman osuus  jää  pie-
neksi. Teiden rytmi  ja  linjaus noudattelevat maisemarakennetta. Tiemaise

-ma on  pääosin suljettua (puustoista), jolloin tienvarsikasvillisuus  ja sen  hoito 
korostuvat. Ryhmään kuuluvat tiet ovat pääosin maanteitä, mutta myös 
valta-,  kanta- ja paikallisteitä  esiintyy.  



Kuva  21  Näkymä Rapojärvelle valtatieltä  15.  

Kuva  22  Maantien  369  har]uympä ristöä  Valkealassa. 
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C.  Maisemarakennetta  hyvin noudattelevat  tie  

Kyseiset  tiejaksot  ovat  tieteknisesti  hyvin toteutettuja  ja  sijoittuvat maisema- 
alueille, joilla  on  myös joitakin ympäristön  arvokohteita. Esimerkkikohteita 
kyseisistä  teistä  ja tiejaksoista  on  paljon eri  tieluokissa.  Kyseiset tiet  ja  tie- 
jaksot sijoittuvat melko  pienipiirteisiin maastoihin,  mutta eivät  suurmaisemal-
taan  ole kovinkaan erikoisia. Yhteisenä tekijänä teille  on  hyvä maisemaan 

 sovittaminen.  
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Kuva  23  Valtatie  15 on  pääosin hyväiytminen  ja  maisemaan sopeutuva  tie.  

D.  Tavanomaiset  standarditiet  

Luokkaan kuuluvat tiet ovat tavallisesti uusia  tai  parannettuja. Tiejaksot 
 ovat usein yksitoikkoisia etenkin suuriluokkaisilla valta-  ja kantateillä.  Merkit-

täviä maisemaelämyksiä  on  hyvin vähän. Kyseiset tiet eivät korostu tavan-
omaisessa maisemassa  ja  ovat usein rytmiltään  ja hoitotasoltaan  heikkoja. 
Teiden varustelutasoon, viimeistelyyn  ja jaksottamiseen  tulisi kiinnittää 
enemmän huomiota.  

Kuva  24 Myllykosken taajamatiejaksoa.  Maantie  3593 on  ilmeeltään väljä 
 ja  tilallisesti  heikosti hahmottuva. 
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Kuva  25  Valtatien  6 tieympäristö on  pääosin puustoista  ja  melko yksitoik-
koista.  Kuva  on  Valkealasta.  

E.  Ongelmalliset tiet  ja  tiejaksot  

Ryhmään kuuluvat tiet ovat tavallisesti suuriluokkaisten teiden tiejaksoja, 
jotka sijoittuvat rakennettuun ympäristöön. Yhteinen piirre näille  on  seka-
vuus  ja epämääräisyys ja  leveä poikkileikkaus. 

Teiden rytmi  on  heikko, varustelutaso puutteellinen  tai  hallitseva  ja  suhde 
maisemarakenteeseen vääristynyt. Teiden viimeistelyssä  (mm. luiskien 

 hoito  ja  muotoilu)  on  parantamista. Hyvin usein kyseiset tiet  ja tiejaksot  si-
joittuvat maankäytöltään sekaville alueille.  

Kuva  26  Joutsenon kunnan alueella valtatie  6 on  kauttaaltaan linjattu 
suora vllvaisesti. Tiemaisema  on  yksitoikkoinen  ja  sitä  on  vaikea 
elä vöittää. 
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Kuva  27  Raskaasti  parannetut liittymäalueet  ovat  yksipuolistaneet  tie-
maisemaa valtatiellä  6. 

4.2  Kymenlaakson  lilkenneympäristö  

Kymenlaakson tiestö  on  jakautunut eri puolilla maakuntaa eri tyyppisiin 
osiin maisemarakenteen mukaisesti. 

Ensimmäisen Salpausselän eteläpuolella olevat tiet ovat sijoittuneet pää-
osiltaan maisemarakennetta mukaellen jokilaaksojen suuntaisesti. Ne ovat 
alempiluokkaisia paikallis-  ja maanteitä, osa  alueensa pääteitä. Jokilaakso-
jen tiet ovat miltei kaikki vanhoilla tiepohjilla  ja  kuuluvat luokkiin  A  ja  C.  Tei-
den ympäristön komea kulttuurimaisema  on  tyypillisesti jokilaaksojen laajoja 
peltoaukeita, joilla asutus  on  näkyvästi maisemassa sijaitsevia suuria tiloja 

 tai kartanoita.  Uusia teitä edustavat valtatiet  6, 7  ja  15,  jotka  on linjattu vaa-
timattomampaan  ympäristöön usein suoraviivaisesti  ja  kuuluvat luokkiin  C  ja 

 D.  

Ensimmäistä Salpausselkää noudattavien valtateiden  6  ja  12  ympäristö  on 
harjumetsää,  jossa teiden suora linjaus  ja  huonosti viimeistelty lähiympäris

-tö  korostuvat. Nämä valtatiet kuuluvat luokkiin  C, D  ja  E.  Niille kaivataan 
parantavia toimenpiteitä. 

Kymenlaakson pohjoisosassa tiestö  on  enimmäkseen maanteitä  ja paikallis
-teitä.  Se  noudattaa maisemarakennetta pieniä järvialtaita myötäillen, mutta 

maisema  on  usein metsäistä: pellot  ja  kylät ovat pieniä. Pääteitä ovat luok
-kiln C  ja  D  kuuluvat valtatie  15  ja kantatie  46,  joiden tiemaisemassa ei ole 

erityisiä arvokohteita.  



Kymen läänin yleisten teiden ympäristön tila, Luonto, maisema  ja  kulttuurihistoria 	 33  
YLEISTEN TEIDEN YMPÄRISTÖN TILA 

Kymenlaakson  kulttuurimaisemaltaan  arvokkaita teitä  (A -luokka):  

- 	vtl5tieosaO2 
- 	mt  179 (Ahvenkoski-Mäkiselkä), tieosat 05  ja  06 
- 	mt  351  (Hamina-Virojoki)  kokonaan  
- 	mt  356 (Siltakylä-Muhniemi), tieosat  Olja  02 Metsäkylään  saakka  
- 	mt  357  (Karhula-Anjala),  tieosat  03  ja  04 
- 	mt  363 (Vierumäki-Jaala),  tieosat  05  ja  06  sekä  osa  09  Jaalan kirkonky- 

län kohdalla  
- 	mt  368  (Valkeala-Voikoski-Virranmäki), tieosa  03 Keisanmäestä  Antti- 

laan  
- mt  371  (Hamina -Keltakangas), tieosat  02-05 Summanjokilaaksossa 
- 	mt  384 (Virojoki -Taavetti)  Muurolan  kohdalla  
- 	mt  3531 (Ruotsinkylä -Itä-Vastila), kulttuurimaisemaosuudet tieosalla  02 
- 	mt  3591 (Ummeljoki -Myllykoski),  tieosa  01 
- 	mt  3593 (Keltakangas -Jokisilta), Kymijokea seuraava  tieosa  03 
- 	mt  3751  (Karhula -Peippola), tieosa  04 
- 	Moision  Pt 14544, tieosa 02 Moisiosta  Jokelaan  
- 	Elimäen  pt 14545, tieosa 03 ViUikkalan vainioiden  kohdalla  
- Kimolan  pt 14550 
- 	Pihlajasuon  pt 14628 
- 	Kannusjärven  Pt 14675 tieosa 03 Kannusjärveltä Kitulaan 
- 	Hurttaan  pt 14750  

Kuva  28  Maantie  3751  Hirvelässä Anja/ankoskella noudattelee kauniisti 
maastoa.  
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Kuva  29  Anttilan kylän tasapainoista maisemaa paikallistien  14628  varrel-
la.  

Maisemarakennetta  hyvin noudattelevia teitä  (C-luokka) Kymenlaaksossa: 

- 	vt  6,  tieosat  125,126,127, 201  (osin),  203  
- 	vt  7,  tieosat  23, 24, 25, 30  
- 	vtl2,tieosa30 
- 	vt  1 5,  tieosa  07  sekä osuus Kouvolasta koilliseen 
- 	kt  46  välillä Jaala-Komola 
- 	kt  61 (Salo -Turkiasta  Luumäelle) tieosat  01,02,8-10  
- 	mt  356  (Siltakylä-Muhniemi), tieosat  04  ja  05  
- 	mt  357  (Karhula-Anjala), tieosat  Olja  02  
- 	mt  362  (Kausala-Ilonoja) 
- mt  366  (Puhjo-Sompanen) 
- mt  367  (Kouvola-Kiehuva) Kouvolan lähestymisjakso 
- 	mt  369  (Rajasuo-Tuohikotti) tieosa  06  
- 	mt  41 6  (Uutela-Mäntyharju-Jaala) 
- 	mt  3571  (Karhula-Peippola), tieosat  01,02  ja  03  
- 	mt  3622  (litti  kk-Voikkaan silta) 
- mt  3631  (Jokue-Koskenniska) 
- 	Harjunkylän  Pt 14537,  tieosa  02  
- 	Moision  Pt 14544,  tieosa  02  
- 	Uimilanpt  14552  
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Kuva  30 Paikallistie 14679 on  pääosin viehättävä soratie Summajoki-
laaksossa. 

Tavanomaisia  standarditeitä  (D-luokka) Kymenlaaksossa:  

-  Vt  12  tieosa  31  Kausalan  it‚puolella  
-  Vt  6,  tieosat  204-205  Kaipialsen  kohdalla 

 -  vt  7  tieosat  27  ja  28  
- vtl5tieosat03ja04 
- 	kt  46,  tieosat  08-10  
- 	kt  61,  tieosat  3-7  
- mt368,tieosao5 
- mt3593,tieosa0l 
- mt3691,tieosaO2 
- 	Utinptl466l 
- 	kt  61,  tieosat  3-7  
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Kuva  31  Kantatie  60  Jaalassa  on  ilmeelt€€n tavanomaisen yksipuolinen.  

Kuva  32  Paikallistie  14661  Valkealassa edustaa  alempiluokkaista  tiet€, 
jonka varteen ei  sijoitu  erityisi€  ymp€rist•arvoja.  
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4.3  Etel€- Karjalan liikenneymp€rist• 

Etel‚-Karjalan alueelle sijoittuvista maastossa tarkastelluista teist‚ p‚‚osa 
kuuluu luokkiin  A  ja  C. Ongelmatiejaksoja (E) on  hyvin v‚h‚n. Alueen  p‚‚ - 
tien‚  ja liikenteellisen‚ valtasuonena  toimiva valtatie  6  sis‚lt‚‚ sek‚ hyvi‚ 
jaksoja ett‚ parannettavia  ja  heikkoja tieosuuksia. P‚‚osa maisemallisesti 
kauniista tieosuuksista sijoittuu kulttuurimaisema-alueille maanteiden  ja pai-
kallisteiden  varsille. Alueet sivuavat useimmiten valtakunnallisesti arvokkai-
ta kulttuuriymp‚ristƒj‚  ja  maisema-alueita  tai perinnemaisemia (mm.  Kon-
nunsuo-Joutseno, Suomenkyl‚, Koitsanlahti  ja Tarnala  Saaren kunnassa). 
Heikoin tieymp‚ristƒ lƒytyy valtatie  6:n  varrelta harjujaksoilta, jotka  on  linjat- 
tu  suoraviivaisesti puustoiselle sel‚nteelle  (mm.  Luum‚ki  ja  Joutseno). 

Kymenlaaksoon verrattuna vanhaa tiestƒ‚  on  suhteellisesti s‚ilynyt maa-
kunnan alueella paljon. Valitettavasti kauneimmat osuudet j‚‚v‚t syrj‚‚n 
p‚‚teist‚  ja  erityisesti valtatiest‚  6.  Etel‚-Karjalan alueella luonnon moni-
muotoisuus n‚kyy selv‚sti. T‚m‚n vuoksi tiemaisema jaksottuu luontaisesti 
maastonmuotoihin, mets‚tyyppeihin  ja vaikuttaviin  kyl‚-  ja  kulttuurimaise-
ma-alueisiin. Kaupunkien  ja  suurten taajamien sis‚‚ntuloteiden osuudet 
edustavat heikkotasoista tiemiljƒƒt‚, joille toivoisi parantamista  (mm.  Lap-
peenranta, Imatra, Joutseno, Simpele, Luum‚ki). Maisemarakennetta nou-
dattavaa tiestƒ‚  on  alueella paljon, kauneimmista mainittakoon maantie. 

 3801  (Lemi-Huttula)  ja Suomenkyl‚n paikallistie  14717.  Maantien  409 
 (Savitaipale-Kauriansalmi) tieymp‚ristƒ  on maisemiltaan  kaunista  ja  moni-

puolista, mutta tiemiljƒƒss‚ itsess‚‚n olisi paljon parannettavaa. 

Kulttuurimaisemaltaan  arvokkaita teit‚  (A-luokka) Etel‚-Karjalassa: 

- 	vt  6  v‚lill‚ Koitsanlahti-S‚rkisalmi Parikkalassa  ja S‚rkisalmi -maakun- 
nan  raja  Saaren kunnan alueella 

- 	mt  384 (Virojoki,  vt  7-Taavetti, kt  61, tieosat 06  ja  07) 
- mt  387  (Lappeenranta-Vaalimaa) Hujakkalan kyl‚n alueella (tieosa  08) 

 ja S‚‚m‚l‚ss‚ (tieosa  05) 
- mt  3801  (Lemi-Huttula) 
- mt  393  (Joutseno-valtakunnanraja) Anolan kyl‚alueella  (osa  Joutsenon 

kulttuurimaisemaa) 
- mt  3981 (Immola-Kuntala) 
- mt  401 (Tivi‚-Akonpohja) 
- mt  4012 (Kasuri -valtakunnan  raja) 
- 	mt  406 (Hƒrkkƒl‚-Kultakivi)  Ruokolanden kk:n alueella 
- mt  409  (Savitaipale-Kauriansalmi) Suomenniemell‚  ja K‚rn‚kosken-

Partakosken  alueella 
- Suomenkyl‚n  pt 14717 
- Tuomojan  pt 14833 (tieosa 01) 
- Siikalanden  Pt 14941 
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Kuva  34  Ruokolanden kirkonkyl€n tiest•ss€  on  paljon perinteisin€  sally-

neit€ tieosuuksia.  Kuvan kirkonm€ki  on  valtakunnallisesti arvo-
kas kulttuuriymp€rist•.  

Kuva  35  Maantie  393  sijoittuu Joutsenon kulttuurimaisema-alueelle. Mai-
semalle tyypillist€ ovat laajat kaukon€kym€t. 

Luonnonmaisemaltaan  arvokasta tiet€ Etel€-Karjalassa  (B -luokka) edustaa 
mt408. 

Maisemarakennetta  hyvin noudattelevia teit€  (C -luokka) Etel€-Karjalassa: 

- 	vt  6  v€lill€ Imatra-Ruokolahti 
- 	kt  62  v€lill€  vt  6 -Ruokolahti 
- 	mt  377  (Tuohikotti-Savitaipale), tieosat  05  ja  06  
- mt  387  (Lappeenranta-Vaalimaa), tieosat  02-04  
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- mt  393  (Joutseno-valtakunnanraja) 
- mt  399  (Rautj‚rvi-Laikko) Rautj‚rven  taajaman kohdalla 

 - 	mt  401  (Tivi‚-Akonpohja)  v‚lill‚  Saari-S‚rkisalmi 
- mt  4051  (Koitsanlahti-Simpele) Rautj‚rven  alueella 

 - Tuomojanpt  14833  
- mt  4061  (Ruokolahti-Kuokkalampi) 
- mt  408  (Lappeenranta-Savilahti), tieosat  01-02  ja  04 

 - mt  409  (Savitaipale-Kauriansalmi), tieosa  01  
- Sorsalan  pt 14670  
- Sarkalanden  Pt 14694  
- Uimin  Pt 14750,  tieosat  02-05  
-  Vainikkalan  pt 14774  
- 	Rasilan  Pt 14879  v‚lill‚  kt  62-Rasila 
- Kuokkalammen  pt 14888  

Kuva  36  Maantielt€  408  avautuu paikoin kauniita n€kymi€ paikalliseen  

kulttuurimaisemaan.  
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Kuva  37  Etel€-Karjalan kulttuurimaisema-alueille sijoittuvista alempiluok-
kaisista teist€ valtaosa noudattelee hyvin maisemarakennetta.  

Tavanomaisia standarditeit‚  (D-luokka) Etel‚-Karjalassa: 

-  vt  6  v‚lill‚ Metso-Luum‚ki, Hurtanmaa -vt  13, Rautj‚rven taajamaa 
ohittava  jakso  ja  v‚li S‚rkisalmi-Punkaharjun kunnan  raja 

-  vt  13 (tieosat 05  ja  08)  ja  v‚li Savitaipale-Suomen niemi 
- 	mt  377 (Tuohikotti -Savitaipale), tieosa  04  

Kuva  38 Paikallistie 14833 Taipalsaarella on  parannettu taajamaosuudel -
la. Tieymp€rist• on sorakuoppien  vuoksi maisemoimatta. 
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Etel€karjalaisia ongelmateit€  ja -tiejaksoja  (E-luokka) ovat  mm: 

-  vt  6  Luum€en kohdalla 
- 	 vi 6  v€lill€ Joutseno-Imatra 

Kuvat  39ja  40  Valtatie  6  sis€lt€€ lukuisia ongelmajaksoja. Kuvassa 
tieymp€rist•€ parhaimmillaan  ja  heikoimmillaan. 

€  4.4  Ymp•rist‚n  arvokohteiden  sijoittuminen suhteessa Kymen 
l••nin yleisiin teihin 

Ymp€rist•n arvokohteet  on  lueteltu liitteen€ olevassa tietokantataulukossa 
 (lute 1),  jossa esitet€€n my•s kohteiden luokittelu. Tietokantataulukon  nu- 

merointi  vastaa  kartan  1 numerointia. Tietokanta on  laadittu  Windows!  
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Excel-taul ukkolaskentaohjelmalla,  ja  on  n‚in k‚yttƒkelpoisessa muodossa 
myƒs tulevaa p‚ivityst‚  tai  muuta aineiston jatkok‚sittely‚ ajatellen. 

Tietokantaan  kootut  1636  ymp‚ristƒn arvokohdetta jakautuivat esihistorial-
lisiin-, kulttuurihistoriallisiin-  ja luontokohteisiin  seuraavasti: 

ESIHISTORIA  
14%  

LUONTO  
37  %  

KULTTUURIHISTORIA  
- 	 49%  

Kuva  41  Ymp€rist•n arvokoh teiden tyyppi. 

Maisemakohteet  sis‚ltyv‚t luontokohteisiin  ja kultiuurihistoriallisiin  kohteisiin 
riip1uen siit‚ onko kysymyksess‚ luonnonmaisema-  tai  kulttuurimaisema- 
kohde. Maisemaltaan arvokkaiden kohteiden osuus kaikista kohteista  on n. 
3,5 %,  johon kuuluvat  mm.  valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet. 

Valtaosa ymp‚ristƒn arvokohteista kuului arvoluokkaan  4  eli inventoituihin 
kohteisiin, joilla  on  maakunnallinen  tai  paikallinen merkitys. Lailla suojeltuja 
alueita  tai  kohteita eli  1  luokan kohteita oli kaikista kohteista  21 %.  Vaiko-
selk‚tikan  1  luokan esiintymisalueet  on  otettu myƒs  em.  luokkaan. Luokka  2 

 pit‚‚ sis‚ll‚‚n valtakunnallisten suojeluohjelmien kohteet  ja  luokka  3  seutu- 
kaavan suojeluvaraukset. 

Ymp‚ristƒn arvokohteista sijoittui valtateiden varsille  vain 14%.  L‚hes puo-
let kohteista, sijoittui maanteiden varsille. 
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21% 

8% 

 'Il  
Iv 	 3% 

68%  

Kuva  42 	Ymp€rist•n arvokohteiden luokitus.  

Vt  
14%  

kt  
4% pt 

34% C  mt 
 48%  

Kuva  43  Ymp€rist•n a,vokohteiden jakautuminen tieluokittain.  

4.4.1  Luonnonymp€rist•n arvokohteet 

Luonnonymp€rist•n arvokohteiden  sijoittumista suhteessa Kymen l€€nin 
tiest••n voidaan tarkastella laajempina ekologisina aluekokonaisuuksina 
(kartta  2).  N€m€ luonnonymp€rist•lt€€n merkitt€v€t alueet  on  rajattu ymp€-
rist•n arvokohteita kuvaavan kohdekartan (kartta  1)  avulla niin, ett€ kukin 

alue  on  muodostunut aina tiiviimm€st€ kohderyhmittym€st€. Yleispiirteisesti 
voimme havaita, ett€ ekologisesti arvokkaita alueita sijoittuu runsaammin 
Etel€-Karjalan kuin Kymenlaakson alueelle. 
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Kymenlaakson alue 

Kymenlaakson alueen Etel‚-Karjalaa  harvalukuisemmat  ekologisesti merkit-
t‚v‚t alueet sijoittuvat p‚‚osin  rannikkoseudulle  ja  Kymijokilaaksoon.  Ky-
menlaakson alueella  on  niukasti laajoja  tai  ojittamattomana  s‚ilyneit‚ suo- 
alueita, jotka muodostaisivat  aluekokonaisuuksia.  Yksi sellainen sijoittuu 

 Pyht‚‚n Munasuon  ja  Kananiemensuon  kohdalle. Salpaussel‚n pohjois-
puolelle sijoittuu yksi merkitt‚v‚  aluekokonaisuus litin  ja  Jaalan rajan sek‚ 
l‚‚nin rajan tuntumaan. N‚iden ekologisesti arvokkaiden alueiden tiestƒn 

 parannustoimenpiteet  tulee tehd‚ huolella  kiinnitt‚en  erityist‚ huomiota nii-
den  luontokohteisiin.  Ekologisesti  merkitt‚ville aluekokonaisuuksille  sijoittu-
va tiestƒ  on  muotoutunut melko  tihe‚ksi.  Alueiden  pirstomista  uusilla teill‚ 
tulisi v‚ltt‚‚ mandollisuuksien mukaan tiestƒn parannuksen yhteydess‚. 
Myƒs nykyisten teiden yhteyteen  rakennettavien kevytlilkennev‚ylien 

 suunnittelu  ja  toteuttaminen tulee tehd‚ huolella  -  erityisesti luonnon arvo- 
kohteiden l‚heisyydess‚.  

Rannikkoseudun  ekologisesti merkitt‚v‚t alueet ovat yleens‚ joko  linnustol-
taan  arvokkaita merenlahtia  tai  geologisesti  merkitt‚vi‚  rapakivialueelle 

 tyypillisi‚  kallioalueita.  Nykyinen tiest‚ ei aiheuta  pirstoutumista  tai  muuta 
haittaa n‚ille  arvoalueille.  Haminan kaupungin etel‚puolella sijaitseva  Lu-
pinlanden  linnustoalue sijoittuu valtatien  7  viereen. Haminan uuden ohitus- 
tien rakentaminen  silloille  aivan ekologisesti merkitt‚v‚n  lintulanden  viereen 
lis‚‚ tiestƒn aiheuttamaa  h‚iriƒvaikutusta  oleellisesti nykyisest‚.  Tien  ra

-kentamisvaihtoehtona  on  esitetty tunnelia, mik‚ olisi  luonnonymp‚ristƒn 
 kannalta siltaa parempi vaihtoehto. 

Kuva  44  Lupinlanden linnustonsuojelualue  Haminan etel€puolella.  

Kymenlaakson  vehmaiden  jokilaaksojen  luonnonsuojelulliset  arvot liittyv‚t 
 linnustonsuojeluun  sek‚  kulttuurivaikutteisen  luonnon esimerkkein‚  suojel- 
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tuihin luonnonmuistomerkkeihin.  Viljely  ja  pitk‚t kulttuuriperinteet ovat 
muuttaneet Kymijokilaakson luontoa niin, ettei  sen  alueelta juurikaan lƒydy 
ihmisk‚den koskemattomia luonnonalueita  tai aarniometsi‚.  Laaksoon  on 

 muodostunut  jo  varhain tihe‚ tieverkko, mik‚  on pirstonut jokilaakson  luon-
nonmaiseman  ja  muuttanut  sen kulttuurimaisemaksi.  T‚st‚ syyst‚ nykyisen 
tiestƒn ei voida katsoa aiheuttavan haittaa kulttuurivaikutukseen  jo tottuneil

-le luontokohteillekaan.  

Salpaussel‚n pohjoispuolinen Kymijoen latvavesien ymp‚rill‚ sijaitsevalla 
ekologisesti merkitt‚v‚ll‚ alueella  on  useampia arvokkaita kallioalueita  ja 

 niiden reunamilla vanhoja lehtipuumetsi‚, joissa pesii uhanalainen vaIko-
selk‚tikka. N‚m‚ alueet tulee s‚ilytt‚‚ mandollisimman yhten‚isin‚  ja ra-
kentamattomina.  Alueella sijaitseva tiestƒ  on pienipiirteist‚,  jollaisena  se 

 tulisi s‚ilytt‚‚kin. 

Valtatie  6  sek‚  osa  Valkealan  ja litin tiestƒst‚  sijoittuvat  I  ja  II  Salpaussel‚n 
harjuluonnoltaan arvokkaille mets‚sel‚nteille. Monin paikoin valtatien  6  ym-
p‚ristƒss‚ t‚m‚n voi havaita ik‚vin‚ harjurinteiden leikkautumisina  ja  sora-
kuoppina. Tiestƒ  on  vet‚nyt ymp‚ristƒƒns‚ teollisuushalleja  ja  muuta 
maank‚yttƒ‚, mik‚  on  syrj‚ytt‚nyt alueen alkuper‚ist‚ harjukasvillisuutta  ja 

 muuttanut ymp‚ristƒolosuhteita. Arvokkaana s‚ilyneet harjuluontokohteet  ja 
kest‚vyydelt‚‚n  arat harjurinteet tulee s‚ilytt‚‚ mandollisimman ehyin‚ tu-
levien tienparannustoimenpiteiden yhteydess‚ valtatien  6  ymp‚ristƒss‚. 
Uusia harjusel‚nnett‚ pirstovia tielinjauksia tulee v‚ltt‚‚. 

Etel‚-Karjala 

Valtaosa  koko  Kymen l‚‚nin luonnonymp‚ristƒn arvokohteista sijoittuu 
Etel‚-Karjalaan. Maakunnan luonto  on  s‚ilynyt monimuotoisena  ja  ymp‚ris-
tƒ rakentamattomampana kuin Kymenlaakson alueella, mist‚ syyst‚ aluei

-takin  on  runsaasti. Ekologisesti merkitt‚vi‚ aluekokonaisuuksia halkova 
tiestƒ  on harvempaa  kuin Kymenlaakson vastaava. Etel‚-Karjalan ekologi-
sesti merkitt‚v‚t alueet sijoittuvat  I  ja Il  Salpaussel‚n harjusel‚nteille  ja  nii-
den reunamuodostumille, Saimaan j‚rvialueelle sek‚ Laatokankarjalan 
lehtokeskuksen alueelle Saarelle, Uukuniemelle, Parikkalaan  ja Rautj‚rvel

-le.  

Etel‚-Karjalan liiton tekem‚n selvityksen mukaan Etel‚-Karjalan maakun-
nan luonnonsuojelualueet ovat p‚‚osin moitteettomassa kunnossa eli nii-
den suojeluarvo  on  s‚ilynyt. Muutama poikkeustapaus kuitenkin lƒytyy: Uu-
kuniemen Syrjiens‚rk‚n (kohde  21,  kartta  1) harjujensuojeluohjelman  alu-
eelle  on  rakennettu uusia teit‚. Valtatiet‚  6 on levennetty seutukaavan SL- 
alueen p‚‚lle Luum‚en V‚in‚mƒisensuolla (kohde  21,  kartta  1),  samoin 
kuin myƒs paikallistiet‚  14730 Suomenniemen Suomij‚rven suojelualueella 

 (kohde  18,  kartta  1).  Parikkalan Pikku-Punkaharjun (kohde  26,  kartta  1) 
pitkitt‚isharjun  alueen luone  on  muuttunut  varsin  rakennetuksi, koska valta-
tie  6  ja  rata  kulkevat  sen  halki. Alueella  on  myƒs muuta rakentamista. 
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Ensimm€isen Salpaussel€n ekologisesti arvokkaat harjualueet ovat joutu-
neet k€rsim€€n teiden  (Vt  6)  ja  yhdyskuntien rakentamisesta. Harjujen rintei-
t€  on  kaivettu pituussuuntaan tienpohjaksi  jo  varhain alueen asuttamisesta 
alkaen. Samalla muu maank€ytt•  on  sijoittunut kuutostien  (Vt  6)  varteen, 
mik€  on  pirstonut  harjuja lis€€. Arvokkaimmat s€ilyneet harjualueet  on  pyrit-
ty suojelemaan ottamalla ne mukaan valtakunnalliseen harjujensuojeluoh-
jelmaan. Maa-ainesten otto  on  paikoin turmellut harjuja viel€ tienrakenta-
mistakin voimakkaammin. Maaper€llisten muutosten lis€ksi useat harjuilla 
kasvavat harvinaisemmat kasvit  (mm.  kangasvuokko)  ovat paikoin h€vin-
neet. Toinen Salpausselk€  ja sill€  viihtyv€ harjukasvillisuus ovat s€ilyneet 
paremmin. Etel€karjalainen harjuluonto tulisi s€ilytt€€ mandollisimman ehy-
en€  ja  v€ltt€€ enemp€€ harjujen pirstomista ainakin tien rakentamisessa. 
Uusien v€ylien rakentamista luonnontilaisina s€ilyneille harjuille tulee v€lt-
t€€. Nykyisten teiden  (vt  6)  rakentamisen  ja  parantamisen yhteydess€ teh-
dyt  arvet  harjujen kyljiss€  ja soranottoalueet  tulisi maisemoida  ja metsitt€€ 
hiekkamaille  sopivilla m€nnik•ill€. Samalla alueille ehk€ hitaasti palautuisi 
my•s alkuper€isempia harjumetsien eli•lajeja. 

Harjualueiden  ekologisesti merkitt€v€t reunamuodostumat Lappeenrannan 
 ja  Joutsenon kaakkoispuolella pit€v€t sis€ll€€n harjusel€nteen valuma- 

alueelle  ja suppamaastoon muodostuneita  pieni€ lintuvesi€, jokivarsia leh-
toalueineen sek€ erilaisia puolikulttuuribiotooppeja kuten niittyj€  ja ketoja. 

 Alueella  on  my•s harvinaisempaa harjukasvillisuutta  ja  uhanalaista sek€ 
harvinaista linnustoa. Luonnonalueita halkovat tiet ovat alempiluokkaisia, 
eiv€tk€ ne aiheuta haittaa itse kohteille. Joutsenon kohdalla tulee kiinnitt€€ 
erityist€ huomiota valtatien  6  l€heisyydess€ oleviin harjuluonnon kohteisiin 
kuten Ukonhautojen alueeseen (kohde  36  kartta  1).  

Saimaan j€rvialueen (Lemi, Savitaipale, Suomenniemi) ekologisesti arvok-
kaat aluekokonaisuudet muodostuvat p€€asiassa erilaisista j€rvi-  ja  lampi- 
kohteista.  Monet  n€ist€ ovat suorantaisia  ja linnustoltaan  arvokkaita. Pien-
ten j€rvenrantakylien kohdilla  on  my•s runsaasti arvokkaita ketoja  ja niittyj€, 

 joiden s€ilyminen edellytt€isi jatkuvaa hoitamista  ja niittoa.  Alueita halkova 
tiest•  on  mutkittelevaa  ja  valtaosin sorapintaista pikkutiest•€ eik€ luonto- 
kohteita turmelevia tienparannustoimia ollut havaittavissa. 

Saaren, Uukuniemen, Parikkalan  ja Rautj€rven luonnonymp€rist•n  arvok-
kaat aluekokonaisuudet liittyv€t  I  Salpaussel€n harjuluontoon  ja sen  kasvu-
lisuuteen, lintuvesiin  ja rehev€€n lehtoluontoon  sek€ vanhojen lehtimetsien 
lajistoon  (mm.  valkoselk€tikka). Lehtimetsien  ja lehtoalueiden  runsauden 
ansiosta alue edustaa etel€karjalaista luontoa parhaimmillaan. Alueella si-
jaitsee  mm.  kansainv€lisestikin merkitt€v€ Siikalanden linnustoalue (kohde 

 24  kartta  1).  Alueen runsaslukuiset niityt  ja kedot  ovat yh€ laidunkarjan hoi-
dossa. Kaskikulttuurin perint•n€ syntyneiss€ lehtimetsiss€  on  muuta maa-
kuntaa runsaammin valkoselk€tikan pesim€alueita. N€it€ ekologisesti ar-
vokkaita alueita halkovat tiet ovat valtatiet€  6  lukuunottamatta kapeita  ja 
sorap€€llysteisi€.  Ne ovat sijoittuneet perinteisille paikoilleen peltojen  ja 
mets€alueiden reunavy•hykkeille  niin, etteiv€t ne ole juurikaan pirstoneet 
luonnonymp€rist•n arvokohteita. 
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Muita yleisi€ havaintoja Kymen l€€nin luonnonymp€rist•st€ 

Eli•lajien uhanalaisuuden merkitt€vin syy  on elinymp€rist•jen  tuhoutumi-
nen, mist€ syyst€ sopivien ymp€rist•jen s€ilytt€minen  on  t€ll€ hetkell€ t€r-
kein suojelukeino. T€h€n eiv€t riit€ pelk€st€€n olemassaolevat suojelualue-
varaukset, koska ne eiv€t juurikaan pid€ sis€ll€€n uhanalaisten elinpaikko

-ja.  T€st€ syyst€  on  t€rke€€, ett€ tiedossa olevat uhanalaisten lajien elinalu-
eet otetaan huomioon teiden rakentamisen yhteydess€  ja  pyrit€€n muuten-
kin v€ltt€m€€n ekologisesti t€rkeiden yhten€isten rakentamattomien aluei-
den pirstomista. 

Hirvien kulkureiteill€  on  niiden liikenneturvallisuusvaikutusten lis€ksi merki-
tyst€ my•s hirvipopulaatioihin, niiden vaelluksiin  ja oleskelupaikkoihin.  T€r-
keimm€t Kymen l€€nin alueen hirvien tienylityskohdat  on  selvitetty vuosien 

 1987, 1990  ja  1994  lentolaskennoissa p€€tiest•n  alueella. Erityisen run-
saasti hirvien tienylityskohtia havaittiin kantateill€  46, 61  ja  62  sek€ maan-
teill€  387, 406  ja  438. Valtateist€  vastaavasti  vt  15  ja  13  olivat erityisen vilk-
kaita. Vilkkaasti liikenn•it€v€ll€ valtatiell€  6 on  kokeiltu pitk€€ eri tavoin ra-
kennettua hirviaitaa Joutsenon kunnan alueella. 

,* -Hrvie,i 

 ,1  

Kuva  45  T€rkeimm€t hirvien  tieriylityskohdat  vuosien  1987, 1990  ja  1992 
 lentolaskennoissa. 

Tienvarsimetsiss€  ei havaittu merkitt€vi€ tuhoalueita (kuolleita puita, kellas-
tuneita puita, myrskynkaatoja). Tieliikenteen aiheuttamia neulastovaurioita 

 ja harsuuntumista  on  vaikea erottaa taustap€€st•jen  (mm.  Kymenlaakson 
 ja  Lappeenranta - Imatra -alueen suurteollisuus, Ven€j€n teollisuusalueet) 

aiheuttamista muutoksista. Vanhoissa tienvarsikuusikoissa oli havaittavissa 
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liev‚‚  ja  paikoin voimakkaampaakin harsuuntumista. Runsaimmin liikennƒi-
tyjen teiden  (vt  6,  vt  7)  varsien vanhat kuusikot  ja  m‚nnikƒt joutuvat kuiten-
kin pienempiliikenteisi‚ teit‚ suuremman p‚‚stƒkuormituksen kohteeksi.  

4.4.2  Maisema 

Kymen l‚‚niss‚  on  kaikkiaan kolmetoista valtakunnallisesti arvokkaaksi 
luokiteltua maisema-aluetta. N‚ist‚ kolme, Kaunissaari-Ristisaari, Haapa- 
saari  ja  Tammio,  sijaitsevat l‚‚nin edustan ulkosaaristossa, joten ne eiv‚t 
kuulu t‚m‚n tarkastelun piiriin. 

Valtakunnallisesti arvokkaita kulttuuriymp‚ristƒj‚  on  Kymenlaakson alueella 
 70  ja  Etel‚-Karjalassa  51.  Kymenlaakson kohteet sijoittuvat  Kotkan ja  Ha-

minan alueille  ja  Anjalankoski-Kouvola -linjalle, hajanaisesti rannikolle v‚lill‚ 
Vehkalahti-Virolahti sek‚ maakunnan pohjoisosiin. Etel‚-Karjalan kohteet 
sijoittuvat Salpaussel‚n varren kyl‚-  ja  kaupunkialueille  sek‚ hajanaisesti 
pohjoisosiin. 

Tiivist‚en voidaan todeta, ett‚ Kymenlaaksossa maisemallisia  ja  kulttuuri-
historiallisia arvokohteita  on  Etel‚-Karjalaa enemm‚n. Kohteet  ja  alueet 
ovat myƒs Etel‚-Karjalan alueita suurempia  ja  kulttuuriarvoiltaan monipuoli-
sempia.  Etel‚-Karjalan rakennetun ymp‚ristƒn arvokohteet limittyv‚t arvok-
kaiden luontoalueiden kanssa. 

Kymenlaakso 

Kymenlaakson alueella valtakunnallisesti merkitt‚viksi luokiteltuja maisema- 
alueita  on  viisi. N‚ist‚ alueen etel‚osassa sijaitsevat alueet ovat laajoja  ja 

 omaleimaisia jokilaaksoja: Kymijoen laakso, Sippolan-  ja  Summajokien 
laaksot  sek‚ Vaali maanjoki laakso. Pohjoisosassa sijaitsevat hyvin s‚ilyneet 
idylliset kirkonkyl‚t litti  ja  Jaala. Maakunnallisesti arvokkaita maisema- 
alueita  on  lukuisia. Myƒs n‚m‚ ovat alueellisesti tyypillisi‚ piirteit‚ esittele-
yl‚ kyli‚ ymp‚ristƒineen. Ensimm‚isen Salpaussel‚n etel‚puolella  on 

 pienten jokien laaksoissa lukuisia kauniita kulttuurimaisemakokonaisuuksia, 
joita ei ole luokiteltu, mutta joissa sijaitsevan tiestƒn hoitoa  ja  kunnostusta 

 on  suunniteltava maisema huomioonottaen. 

Kymenlaakson pohjoisosassa maisemakokonaisuudet ovat pienempi‚, 
mets‚saarekkeiden rikkomia alueita  ja  niit‚  on  v‚hemm‚n kuin etel‚isess‚ 
Kymenlaaksossa. Kymenlaakson perinnemaisemista arvokkaiksi  on  luokitel-
tu Verlan tehdasymp‚ristƒ Jaalassa sek‚ K‚rn‚kosken  ja  Partakosken  va-
rustukset Savitaipaleella. 

Valtatien  7  ymp‚ristƒƒn sijoittuu merkitt‚vi‚ aluekokonaisuuksia,  mm.  Pyh-
t‚‚, Siltakyl‚, Karhula,  Kotka ja  Vehkalahti. N‚iden tieymp‚ristƒihin tulisi 
kiinnitt‚‚ erityist‚ huomiota. 

Tarkemmin kulttuurimaisema-alueista  ja  niihin sijoittuvasta tiestƒst‚  on  k‚si-
telty jokilaaksot. 
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Kymi joen laakso 

Kymijoen laakso  on  l‚‚nin laajin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue. 
Maiseman selk‚rankana  on  viljellyn  laakson pohjalla mutkitteleva joki, jonka 
ymp‚rille kulttuurimaisema  on  rakentunut. Alueella  on  vahva kartanokult-
tuuri, mik‚ n‚kyy peltojen keskell‚ olevina suurina tiloina, joiden ohi tiet 
johtavat. Viljelyaukeat ovat paikoin laajoja, paikoin pienipiirteisi‚. Alueen 
tiestƒ noudattelee p‚‚osin vanhoja tienpohjia  ja  kulkee laakson  ja sel‚ntei

-den  v‚lisess‚ reunavyƒhykkeess‚ koukaten silloin t‚llƒin kyl‚n  tai  yksitt‚is-
ten tilojen l‚pi. Alueen kulttuurihistorialliset piirteet ovat monikerrokselliset  ja 

 arvokkaat. Tiestƒ sopii p‚‚osin erinomaisesti niin kooltaan kuin geometrial-
taankin Kymijoenlaakson maisemarakenteeseen  ja  esittelee  sen  parhaita 
puolia. Teiden luonne olisi ehdottomasti kyett‚v‚ s‚ilytt‚m‚‚n ennallaan - 

 vain  siten maiseman arvo s‚ilyy myƒs tulevaisuudessa. 

kuva  46  Jaalan kirkonkyl€n  raitti  kulkee vanhojen rakennusten  ja  suurten 
 yksitt€ispuiden lomitse. 

Sipolanioen  la  Summaloen laaksot  sek‚ Vaalimaanjokilaakso 

N‚m‚ jokilaaksot ovat luonteeltaan pienimittakaavaisempia kuin Kymijoen 
laakson viljelyalue, mutta  sen  tavoin mit‚ tyypillisint‚ kaakkoissuomalaista 
viljelymaisemaa. Kokonaisuutena maisema  on  vanhojen kulttuuripiirteiden 
leimaamaa vaihtelevaa viljelymaisemaa,  jota el‚vƒitt‚v‚t rapakivikalliot ja 

 metsien kivilouhikot. Tiestƒ  on  rakentunut pieni‚ muutoksia lukuunottamatta 
vanhojen linjausten pohjalle.  Se  kulkee jokilaaksoissa maiseman ehdoilla, 
vuoroin sel‚nnemets‚ss‚, vuoroin pellon laidassa soveltuen maisemaan 
erinomaisesti. Tiestƒn kunnostuksessa  ja  hoidossa  on  kiinnitett‚v‚ erityist‚ 
huomiota maisemallisten arvojen s‚ilymiseen, eli suuret muutokset eiv‚t ole 
mandollisia ilman n‚kyvi‚  ja  kohtalokkaita muutoksia maisemakuvassa.  
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litin  ja  Jaalan kirkonkyl‚t 

Molemmat kyl‚t edustavat hyvin luonteensa s‚ilytt‚neit‚ kymenlaaksolaisia 
kyli‚. litin keskeinen, kokoava elementti  on  raittien  risteyksest‚ kohoava 
kirkko  ja sen  ymp‚rille levitt‚ytyv‚ hautausmaa komeine kiviaitoineen. Ky-
l‚n l‚pi kulkee kapea kokoava raitti, jonka ymp‚rille kyl‚n rakennukset sijoit-
tuvat tiiviisti  ja pienipiirteisesti.  Jaalan kirkonkyl‚  on  sijoittunut rinteess‚  pol-
veilevan raitin  varteen  ja  muodostaa tiiviin kokonaisuuden. Kyl‚n edustalla 
avautuu laaja avoin viljelysmaisema Pyh‚j‚rven rantaan saakka. Molem-
missa kyliss‚ uudistuksia  on  teht‚v‚ varoen,  ja  Jaalassa etenkin viljelysten 
s‚ilyminen avoimena  on  t‚rke‚‚. 

Etel€-Karjala 

Etel‚-Karjalassa sijaitsee kaikkiaan nelj‚ valtakunnallisesti arvokasta mai-
sema-aluetta  ja  lis‚ksi kaksi kulttuurihistoriallisesti merkitt‚v‚‚ maisema- 
n‚ht‚vyytt‚. Maisema-alueet ovat alueensa tyypillisi‚ perinteisi‚ kulttuuri- 
piirteit‚ esittelevi‚ kyli‚, enimm‚kseen rantakyli‚. Kulttuurimaisema-alueet 
ovat kooltaan pienempi‚ kuin Kymenlaaksossa  ja  niit‚  on  myƒs v‚hemm‚n. 
Maisemallisesti komeimmat alueet sijaitsevat ensimm‚isen Salpaussel‚n 
pohjoispuolella, jonne pienten j‚rvien kupeeseen asutuksen syntymiselle 
edullisimmat paikat sijoittuvat. 

Valtakunnallisesti arvokkaita perinnemaisemia Etel‚-Karjalan maakunnassa 
 on  Savitaipale-Suomenniemi -tie,  Pulsan  rautatieasema ymp‚ristƒineen se-

k‚ vanha  ja  uusi Saimaan kanava Lappeenrannassa, Joutsenrannan  nutty 
 Joutsenossa, Kukonharjun  kanava Puumalan  ja  Ruokolanden alueilla  ja 

Koitsanlanden  hovi  ja  puisto sek‚ Ristim‚en tila  ja  puutarha Parikkalassa. 
Alueen kaksi maiseman‚ht‚vyytt‚ ovat historiallinen Haukkavuori  ja Imat-
rankoski,  joka  on  valittu edustamaan Kymen l‚‚ni‚ Kansallismaisema-
teokseen. 

Kulttuurimaisema-alueet ovat kooltaan Kymenlaaksoa pienempi‚. Suhteel-
lisen paljon alueita sijoittuu valtatien  6  varren kyliin  ja  kaupunkeihin;  mm. 

 Joutsenoon,  Imatralle, Simpeleelle, Ruokolandelle  ja  Parikkalaan. Suo-
menniemen kyl‚ pohjoisessa korostuu omaleimaisena  ja  hyvin s‚ilyneen‚ - 
myƒs tiestƒlt‚‚n. 

Solkei 

Solkei  on  pienipiirteinen rantakyl‚,  joka  on  syntynyt Saimaan landenpohjuk-
kaan kumpareiselle maalle. Maisemakuva  on  monipuolinen,  ja  siin‚ vuorot-
televat rikkonainen vesistƒ, kukkulat, pienet peltotilkut  ja koivikkoiset 
puusaarekkeet.  Kyl‚n rakennuskanta  on  hyvin s‚ilynytt‚,  ja  talot sijaitsevat 
kukkuloiden laella yksitt‚in.  Tien  osuus maisemassa  on  merkitt‚v‚,  ja  se 

 mutkitteleekin  maiseman muotoja noudattaen kyl‚n keskell‚ yhdist‚en ra-
kennukset toisiinsa. 

Muita valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi luokiteltuja kyli‚ ovat 
Tarnala  ja Suomenkyl‚ ja  laajempi aluekokonaisuus  on  Konnunsuon  ja 

 Joutsenon kirkonkyl‚n v‚linen alue. 
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Kuva  47  Paikallistien  14774  ymp€rist•ss€ Lemill€  on mm.  koivikkoisia 
hakamaita.  

Kuva  48  Summajokilaaksossa  on  aivan joen rantaan ulottu  via  laidun-  ja 
viljelysmaita. 
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4.4.3 Esi-  ja  kulttuurihistorialliset kohteet 

Kymenlaakso 

Kartalla  2  esitetyt laajat yhten‚iset kulttuuriymp‚rist‚alueet sijoittuvat Ky-
menlaaksossa etup‚‚ss‚ jokilaaksojen kyl‚-  ja kaupunkialueille. Aluekoko-
naisuudet ja  niihin liittyv‚ t‚rkein tiestƒ  on  esitetty oheisessa luettelossa:  

1 Hartola-M‚kel‚ 	 mt  416, pt 14568, 
pt 14571 

2  Jaalan kirkonkyl‚-Verla-Suur-Sel‚np‚‚ 	kt  46, pt 14570, 
mt  369, pt 14609 

3  Valkeala-Veikkaa -alue 	 kt  46, kt 15, mt 368  ja  
3662, pt 14616 

4 Vuolenkoski-Mankala  -alue 	 mt  363, mt 3631, 
pt:t  14511, 14507  ja 

 14508 

5 Tapola-Sitikkala -kyl‚alueet 	 mt 3631 (tieosat 01-02) 

6 Kymentaka-V‚‚rtti -alue Kausalassa 	mt  362, pt 14511 

7 litin  kirkonkyl‚ 	 mt  362, mt 3621, 
mt  3622, pt 14558 

8 S‚‚skj‚rven  alue 	 mt  173, mt 360, 
mt3601,  pt 14513  ja 

 Pt 14519 

9 Kausalan  aseman etel‚puolen kyl‚alueet mt  3602 

10 Elim‚en  kirkonkyl‚ 	 Vt  6, mt 360, pt 14544 

11 Ruotsinkyl‚-Raussila  -alue 	 mt  3531, 3542, 
pt 11953 

12 Vastilan kyl‚alue 	 mt 3532, mt 3531, 
pt 14537, pt 14585 

13 Kymijokilaakso  (Anjala-Koria-Kouvola) 	mt  354, mt 357, 
mt359  

14 Pyht‚‚n  kirkonkyl‚ 	 Vt  7, pt 14537 

15 Siltakyl‚n  alue 	 Vt  7, mt 3532, 
pt 14598, pt 14600 

16  Kotkan  ymp‚ristƒ  ja  Kymijoen alue 	 Vt  7, mt 3571, pt 14618, 
pt 14619  ja  14632 
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Kuvat  49  ja  50  Tieympäristön  yksityiskohdat kuten kauniit rakennukset  ja 
 suuret puut luovat yksilöllisyyttä  tiemaisemaan. 

1 7  Tavastila-Juurikorpi  

1 8  Sippola-Hamina (jokilaakso) 

 1 9  Hamina-Vehkalahti  

20  Ravijoki-Virolahti  

21  Virojoki-Miehikkälä  

vt  15,  mt  3712  

mt  371,  mt  375  

vt7, kt6l,  pt 14679  

mt  351,  mt  3511,  pt:t 
 14718, 14721  ja  14733  

mt  384,  pt:t  14736, 
14757  ja  14691  
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Kyseisten alueiden tiestöä tulisi tarkastella kokonaisuutena  ja  kullekin tielle 
laatia yksityiskohtaiset  kulttuuriympäristön  hoito-  ja suojeluohjelmat  yhdessä 
läänin,  maakuntaliittojen  ja maakuntamuseoiden  kanssa. Samalla kohteiden 
laatu, tarkka sijainti,  muuntuneisuus  ja  riskialttius selvitetään tarkasti. 

Etelä-Karjala 

Etelä-Karjalan  kulttuuriympäristöjen  laaja-alaiset  arvoalueet  on  esitetty kar-
talla  2.  Alueet  ja  niihin liittyvä tärkein tiestö  on  seuraava:  

22  Rautjärvi-Simpele-Parikkala-alue 	vt  6,  mt  401,  mt  4051,  
mt  4012  ja  pt 14941 

23  lmatra-Rokolahti -alue 	 vt  6, pt 14869  ja  14879 

24  Joutsenon alue 	 vt  6,  mt  393,  mt  3934, 
Pt 14832  ja  14851 

25  Pontus-Mustola-Saikkola 	 vt  6,  mt  3931,  mt  4071, 
pt 14833 

26  Vainikkalan kylä 	 mt  390,  mt  389, 
pt 14819 

27  Jurvatan kyläalue 	 Vt  6,  mt  3842, pt 
14766, pt 14749 

28  Lemin  kirkonkylä 	 mt  380, Pt 14750, 
pt 14744 

29  Suomenniemen kyläalue 	 mt  409  

Etelä-Karjalassa toimenpiteet tulee keskittää valtatien  6  ympäristöön  ja ky-
läalueille miljöön  säästämiseksi  ja  maiseman kehittämiseksi.  Kyläalueita 

 yhdistävät tiet ovat mielenkiintoisia  ja  sisältävät nekin paljon yksittäisiä 
kohteita. Niitä voisi hyvin kehittää  kulttuuriteiksi,  joihin voisi tutustua esi-
merkiksi  pyöräillen. 

Tieympäristön  viimeistely rakennetussa ympäristössä,  esim.  kaupunkien  ja 
 taajamien  sisääntuloteillä,  on  usein  heikkotasoista.  Potentiaalisia kulttuuri-

maisemaan sijoittuvia  tiejaksoja  on  erityisesti valtatiellä  6  Imatran, Joutse-
non, Lappeenrannan  ja Simpeleen  sekä Saaren alueilla. Näiden ympäristö-
jä tulisi parantaa  maisemanhoidollisin  toimenpitein yhteistyössä kuntien 
kanssa. Konkreettisesti parantaminen voisi käsittää avoimien alueiden  ja 

 näkymien säilyttämisen, korkeatasoisen  tievarustelun (opasteet,  kyltit,  va-
laisimet, pysäkit, laiturit  jne.),  suojaviheralueiden  perustamisen  ja  tonttien 

 ympäristöjen  hoidon sekä  ympäristötaiteen  käytön tarkoituksenmukaisilla 
paikoilla.  
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5  Toimenpidesuositukset  

5.1  Kymen laakson  tyyppitiejaksojen toimenpidesuositu kset 

Toimenpidesuositukset  esitetään yleisperiaatteina tieympäristön tyypittelyn 
pohjalta. Teiden tyyppiluokitus  on  esitetty kartalla  2.  Luokitus ei ole kattava, 
koska maastossa kaikkia läänin alueen teitä ei ole tarkasteltu.  Se  pyrkii 
kuitenkin esittämään hyvät  ja  ongelmalliset tiet  ja tiejaksot,  joita voidaan 
verrata ympäristöön sijoittuvien arvokohteiden kanssa. 

Esitetyt toimenpidesuositukset ovat esimerkillisiä - onhan työ nykytilan 
analyysi eikä suunnitteluohje. Toimenpidetyypeistä ylivoimaisesti tärkein  on 
tienvarsipuuston  hoito esim. metsää harventamalla  ja tienvarsivesakoita 

 poistamalla. Rakennettuun ympäristöön liittyviä toimenpiteitä  on  vaikea eri-
tellä tarkasti, koska niiden määrittäminen  on  usein kokonaisvaltaista suun-
nittelua. 

Tiejaksoille  tehtävät toimenpiteet riippuvat tien koosta  ja  sijainnista. Suurin 
 osa  Kymenlaakson alempiluokkaisista teistä  on  sijoittunut vanhan kyläasu-

tuksen  ja viljelymaiseman  lomaan vanhoja tienpohjia noudattaen. Näillä 
tiejaksoilla  on  tärkeintä huolehtia ympärille avautuvan kulttuurimaiseman 
arvojen säilymisestä  ja  siitä, etteivät tielle tehtävät parannukset  tee  tiestä 
liian hallitsevaa elementtiä maisemassa.  Tien  tulee arvokkaassa ympäris-
tössä olla maiseman osana  sen  rakennetta korostaen. Toimenpiteitä ovat 
näkymien avoimena pitäminen  ja tienreunojen  siistinä säilyminen. Pientareil

-le  voi paikoin kylvää  tai  säästää niittykasveja  tai  muita kulttuurimaisemaan 
sopivaa kasvillisuutta. Myös tiehen liittyvien varusteiden tulee soveltua mai-
semaan luontaisesti.  

Kanta- ja valtateiden  osalta maisemaan sovittaminen  on  ongelmallista.  Tien 
 leveys  on  usein hallitseva  ja  tie  sijaitsee penkereellä  tai  leikkauksessa, mikä 

tekee siitä maisemaan huonosti sopivan. Tieluiskia tulisi muotoilla ainakin 
rakennetussa ympäristössä. Samalla luiskat voidaan istuttaa muuhun ym-
päristöön sopiviksi. Nurmetuksen sijaan voitaisiin kokeilla ketokasveja  tai 

 monivuotisia ryhmäkasveja eli perennoja. Suuriluokkaisilla teillä avoimen  ja 
 suljetun tilan vaihtelu  ja  siitä koostuva rytmi  on  tärkeää. Puuston  ja pensai

-den  poistaminen näkymien edestä sekä tiiviin metsän reunan elävöittämi-
nen puusaarekkeita esilnottamalla  tai istuttamalla  ovat keinoja tien jaksot-
tamiseksi.  D-  ja  varsinkin  E-luokkien teissä ongelmat ovat tien linjauksessa 

 ja  teiden ympäristön parantamisella saatavat edut  varsin  vähäisiä. 

Luokkiin  A, B  ja  C  sijoittuvat tiet  ja tiejaksot  

Mt 351  (Hamina-Virojoki) 
- 	"Suuri Rantatie", entinen Viipurintie, ollut käytössä  jo  1340-luvulta asti, 

tien varressa viisi maisemallisesti kaunista kylää 
- tieympäristölle  laadittu tiepiirin toimesta  v. 1995  maiseman-  ja  metsän-

hoidon yleissuunnitelma, jonka ohjeet siirtyvät suoraan yksityismetsien 
tilakohtaiseen suunnitteluun, suunnitelmassa esitetään myös rakenne-
tun ympäristön hoitosuosituksia 
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- 	teiden tasaus  ja  linjaus  on  säilytettävä entisellään  
- tienvarsivesakon  raivaus  on  tärkeä mutkaisen  tieliikenneturvallisuuden 

 sekä varsinkin maisemanhoidon kannalta  
- 	kylien kohdat  tukkoisia,  yksittäisiä puita  ja taloryhmiä  tulee korostaa 

puustoa  harventamalla  ja raivaamalla 
-  näkymät  peltoaukeille  paikoin  umpeutuneet  ja  kaipaavat raivausta  
- tienreunametsien uudistushakkuut  on  tehtävä varoen, ei suuria aukko-

ja, paikoin  reunametsiä  tulee  harventaa 
-  tien  liittymäkohdat vt:lle  7  kaipaavat kohentamista, selkeät  opasteet  ja 

 istutuksia  (tammea, vaahteraa) 
- levähdysalue  tulee kunnostaa (opastus, istutukset, kalusteet)  

Kuva  51  ja  52  MusOotien (mt  351)  peltonäkymät  tulee säilyttää avoimina. 
Myös kylien kohdalla olisi syytä raivata liiallista lehtipuus

-toa  sekä maisemallisista että lllkenneturvallisuussyistä. 
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Mt 371  (Hamina-Keltakan  gas)  

-  Tie on  kauniin Summanjokilaakson alueella: maisemakuvan säilyttämi-
nen nykyisellään  on  ensiarvoista 

-  Näkymien avoimina pitäminen tien varsia raivaamalla 
-  Tien  lähiympäristön kunnossapito pensaikkoa  ja  heinikkoa raivaamalla 
- 	Kyläalueiden  kehittäminen  ja  hoito kasvillisuudella, pinnoitteilla  ja  ra- 

kennuskantaa kunnostamalla 
- Maisemapuiden  säilyttäminen  ja  korostaminen ympäryspuita poistamal-

la 
- 	Tie on  sopiva matkailutieksi  ja  pyöräilyreitiksi: levähdysalueiden  luomi- 

nen esim. kyliin  ja  näkymiltään  kauniille paikoille  

Mt 359  (Anjala-Venäläistöyry) 

Liittymien,  erityisesti Korian risteysalueen ilmeen kohentaminen kasvilli-
suudella, esim. yksittäispuilla  tai  puu-  ja  pensasryhmillä 
Tienreunojen siistiminen: pajukon  poistaminen  ja  heinikon niitto  

Kt 46  (Kouvola-Heinola)  

- Risteysten  korostaminen puilla 
- Levähdysalueiden  parantaminen  ja  uusien tekeminen näkymiltään so-

piville paikoille 
-  Taajamissa kevyen liikenteen väylien ympäristön kunnostaminen  ja 

 parantaminen kasvillisuudella 
- 	Kallioleikkausten  ympäristön parantaminen kasvillisuudella  tai  ympäris- 

tötaiteella 
- 	Läjitysalueen maisemointi 
-  Näkymien avoimena pitäminen  

Kuva  53  Pienten teiden ympäristössä olevien 
	Kuva  54 Tien  reunoja  ja  tien  varsimetsää  

yksityiskohtien säilymisestä  on  huo- 	 tulisi hoitaa nykyistä  intensiivi- 
lehdittava.  Kuva  on  paikallistieltä 

	 semmin kantatien  46  varrella.  
14585  Ahvion  kylä Itä.  
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Kuva  55  Suljettuun harjumetsään tehty  tie  vaatii huolellisen maaston- 
muotoilun.  Kuva  valtatieltä  6 (Koskenkylä-Joensuu) 

Kulkee suoraan linjattuna komeassa viljelymaisemassa: tien reuna- 
alueiden hoitaminen korostuu 
Risteysten  parantaminen  ja  korostaminen  mm.  puuryhmillä  
Tien  vierustan  teollisuusalueiden yms. maisemavaurioiden peittäminen 
puusaarekkeilla  

Vt  15  (Kotka-Mikkeli) 

- Tienreunapajukon  raivaaminen, Kouvolan puoleisen tiejakson paran- 
taminen  ja  siistiminen  mm.  liittymien  istutuksilla  ja  selkeillä viitoituksilla 

-  Vähäisistä näkymistä huolehtiminen raivauksilla 
- 	Suurten risteysalueiden viimeistely istutuksilla  ja  maastoa muotoilemal- 

la, myös ympäristötaiteen käyttöä voi harkita 
- Levähdysalueiden  parantaminen  mm.  Rapojärven  kohdalla 

Luokkien  0  ja  E  tiet  

Vt  6  Kouvolasta itään päin 

-  Suljetussa harjumetsässä tien lähiympäristön merkitys korostuu 
- 	Ristéysten selkeyttäminen  ja  siistiminen  istutuksilla 
- 	Kaipiaisen itäpuolella tien  ja sen  eteläpuolella olevan junaradan väli- 

kaistan parantaminen esim. istuttamalla puuryhmiä 
- Levähdyspaikkojen  tekeminen viihtyisämmiksi  mm.  istutuksin  ja  kiveyk

-sin  
- Metsänreunan elävöittäminen hakkuin 
- Sorakuoppien masemointi 
- 	Erityyppisten metsäosuuksien  korostaminen hakkuilla  ja  puulajisuhtei- 

den  kehittäminen  
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Kt 46  Jaalasta luoteeseen 

-  Suljetun metsänreunan elävöittäminen poistamalla  osa  puista  ja  jättä-
mällä  osa  lähemmäksi tietä 

-  Näkymien, etenkin järvinäkymien, ylläpitäminen  ja  avaaminen 
- 	Levähdysalueiden  ja opastuspaikkojen  parantaminen: selkeät viitoituk- 

set  ja  kasvillisuudella viihtyisämmäksi tekeminen 
- 	Jaalan risteyksen selkeyttäminen  ja  viimeistely istutuksin 
- 	Tieluiskien kasvittaminen: esim. niittykasveja peltoaukeiden  kohdalle  

Kuva  56  Junaradan  kupeessa olevalla  leva hdysalueella  valta tiellä  6 on 
 paljon korjattavaa. 
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Kuva  57  Valtatien  15  linjaus Anjalankoskella kulkee suora viivaisena 
metsien halki peltoaukeita sivuten.  
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Kuva  58  Valtatien  6 tienvarsimetsä  vaihtelee männiköistä nuorIIn lehtimetsIIn. Tasaista metsän- 
reunaa voi elä vöittää  ja  rytmittää raivaamalla sitä, mikä korostaa lähemmäksi tietä  jää viä 

 puita.  

Kuva  59  Kouvolan sisääntulotie, maantie  367 on  kylläkin hoidettu, mutta  kovin  persoonaton  ja 
 sterllhi tasaisine nurmipintoineen. Yksittäispuiden  rinnalle voisi istuttaa muutamia puita  Ii- 

sää vaihteleviksi  ryhmiksi. Lyhyen nurmen tilalle voi harkita hoidettua, säännöllisesti  nu-
tettävää luonnonnllttyä. Tieympäristön hoitotaso  voi parantua tultaessa lähemmäksi kes-
kustaa.  

Kuva  60  Valtatien  6  reunalla oleva tuhruinen kaista  on sIIstitty  ja  elä vöitetty puusaarekkeilla, joi- 
den  koko ja  sijainti kaistalla voi vathdehla. Kaistaa voidaan hoitaa nllttynä. 
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Luokkiin  A, B  ja  C  sijoittuvat tiet  ja tiejaksot:  

Mt 387  (Lappeenranta-Vaalimaa) 

Tiessä  on  kauniita jaksoja, mutta myös jaksoja, joilla tien hoitotasoa tu-
lisi parantaa  (mm.  Ylämaa  ja  väli Monola-Hytti) 
kyläalueiden  korostaminen  (mm. tievarustus,  istutukset, maisemanhoi-
to) 
tienvarsipuuston  hoito harventamalla  

Mt 3801  (Lemi-Huttula) 

- 	Lemin kirkonkylämiljöön  säilyttäminen (ei kevyen liikenteen väyliä)  ja  
kehittäminen (tonttikasvillisuuden hoito, tien tasauksen säilyttäminen) 

- vanhan puuston turvaaminen uusilla istutuksilla 
- 	sopii mainiosti pyöräilyreitiksi  

Mt 3981 (Immola-Kuntala)  ja  mt  401 (Tiviä-Akonpohja) 

pienipiirteisenä  säilytettävä  tie,  säilytetään sellaisenaan 
kulttuurimaisemanhoito tärkeää (yhteistyö kunnan kanssa) 
näkymien säilyttäminen  

Mt 408  (Lappeenranta -Savilahti) 

- 	erikoisuutena runsaat vesistöylitykset välillä Lappeenranta-Taipalsaari 
-  Lappeenrannan kaupungin lähestymisjakson kehittäminen kaupunki-

maiseksi  (mm.  leveän poikkileikkauksen pehmentäminen istutuksin, 
tieluiskien viimeistely, korkeatasoisempi varustus) 

-  erityisesti Voisalmen eritasoliittymän ympäristön kohentaminen 
- 	välikaistojen  hoito! viimeistely uusilla istutuksilla 
- 	meluvalli-istutusten uusiminen 
- 	sorakuoppien maisemointi, liittymäalueiden  viimeistely (luiskat, istutuk- 

set), tien jaksottaminen 
- Taipalsaaren taajamajakson ehostaminen,  tonttien viimeistely 
- tieympäristön jäsentäminen eheäksi  kokonaisuudeksi (hoitotason 

muutoskohdat! portit selkeytetään, maisematilojen reunoja korostetaan)  

Mt 409  (Savitaipale-Kauriansalmi) 

- 	voidaan kehittää ns. maisematieksi  ja pyöräilyreitiksi 
- Suomenniemen  kylän kohdalla avo-ojien istuttaminen  ja  täyttö 
- järvinäkymien säilyttäminen! avaaminen 
- tienvarsipuuston harventaminen  ja puulajisuhteen  kehittäminen 
- perinnebiotooppien  kehittäminen (maaseutukeskusten kanssa yhteis-

työssä) 
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Kuva  62  Lemin kirkonkylällä  tulee välttää 
	

Kuva  63  Vesistöpengerja  voimakkaat  tie- 
suuria toimenpiteitä. 	 luiskat rikko  vat  kokonaisuutta 

maantiellä  408.  

Kuva  64 	Valtatie  6  kaipaa lähinnä metsän- 
hoidollisia toimenpiteitä.  

Kuva  65  Mt:n  408  viimeistelemätöntä  ym-
päristöä.  
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Luokkiin  D  ja  E  sijoittuvat  tiejaksot:  

Vt  6  välillä Kouvola-Luumäki  

- 	Kouvolan kaupungin sisääntulojakson viimeistely, kaupunkirakenteen 
esiinottaminen,  korkeatasoinen varustus 

- 	Luumäen eritasoliittymäalueen viimeistely istutuksin (mand. ympäristö- 
taiteen käyttö) 

- Utin  suoran tiejakson elävöittäminen puustoa hoitamalla  
Vt  6  välillä Luumäki-Lappeenranta-Joutseno  

-  näkymien avaus vesistöön 
- kyläalueiden  korostaminen 
-  Lappeenrannan sisääntulojaksojen ehostaminen (välikaistojen nurme

-tus,  pensoittuneiden sisääntuloteiden  hoitaminen) 
-  tien jaksottaminen 
- 	Joutsenon taajama-alueen ympäristön viimeistely, liittymien yksilöinti, 

tienvarsipuuston  hoito 
- 	viherympäristölle  laadittava hoitosuunnitelma  

Vt  6  välillä Joutseno-Imatra  
- tienvarsipuuston hoito 
- tien jaksottaminen/ elävöittäminen 
- 	liittymien yksilöiminen 
- ympäristötaiteen  käyttö 
- 	koivuryhmien esiinotto harjujaksoilla 
- 	Imatrankosken liittymäalueen  viimeistely 
- 	tienvarsien raivaus 
- kulttuurimaisemajaksojen  hoito 
- sisääntulojaksojen  kohentaminen, tonttireunojen ehostaminen  

Kuva  66  Valtatiellä  6 on  jaksoja, joissa  tie on  suora  ja  leveä. Tietä parannetaan  istuttamalla  puu- 
ryhmiä kevyen liikenteen väylän  ja  tien väliselle kaistalle.  Tie  kaventuu  ja rytmittyy  pa-
remmin.  
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Kuva  67  Taajamissa voi nurmipintaisille välikaistoille istuttaa puukujia  tai  -rivejä. Ne rajaa  vat  tietä 
 ja  luovat vithtyisyyttä rakennetussa ympäristössä.  

Kuva  68  Valtatien yksitoikkoista metsä nreunaa elä väitetään valitsemalla reunavyöhykkeestä so- 
pivia yksittäispuita sekä korostamalla niitä poistamalla ympärillä olevaa puustoa.  

Kuva  69 Risteystä  voidaan korostaa  mm. puuryhmillä  ja sinne  johdatta  villa puuriveillä.  Bensiini- 
aseman pihan voi rajata pensasaidalla  tai -aidanteella  sekä elä väittää puuistutuksllla. 
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Johtopäätökset 

Tarkasteltaessa Kymen läänin yleisten teiden luonnonympäristöä voidaan 
todeta, että suurin  osa  tienvarsien luonnonsuojelualueista  ja  muista arvo- 
kohteista  on  säilyttänyt arvonsa. Yleensä kohteet sijaitsevat  sen  verran 
kauempana tiestä, ettei niille aiheudu juuri muuta haittaa kuin tieltä kantau

-tuva liikennemelu.  Suurin luonnonympäristöön kohdistuva vaikutus  on  ai-
heutunut itse tienrakentamisesta  ja sen  mukanaan tuomasta maankäytöstä 
- laajat luonnontilaiset  ja  ekologisesti tärkeät aluekokonaisuudet ovat  pirs-
toutuneet.  Tätä kehitystä  on  tapahtunut  jo  siitä asti kun asutus levittäytyi. 
Erityisesti Kymenlaakson luonto  on  joutunut voimakkaan rakentamisen  ja 

 tieverkon pirstomaksi. Etelä-Karjalassa taas  on  säilynyt laajempia luonnon- 
alueita ehyinä  ja pirstoutumattomina. Luonnonympäristön arvokohteissa  on 

 myös tiellä liikkuvien luontoharrastajien suosimia kohteita  mm.  Parikkalan 
Siikalahti, joka edustaa läänin luontoa parhaimmillaan. 

Luonnonympäristön ongelmakohtina  ovat Salpausselän arvokkaat harju- 
alueet, jotka ovat kärsineet tienrakentamisesta,  mm.  Uukuniemen Syrjien

-särkkä, Luumäen Väinämöisensuo sekä Parikkalan Pikku-Punkaharju. Sel-
keimmin tämä harjujen pirstoutuminen  ja soranotto  on  havaittavissa valta-
tien  6  ympäristössä. Luonnonsuojelun kannalta  on  mainittava myös Hami-
nan uusi ohikulkutie  (vt  7),  jonka rakentaminen silloille häiritsee valtakun-
nallisesti arvokasta linnustonsuojelualuetta Lupinlahtea. 

Esihistorialliset  ja  kulttuurihistorialliset kohteet sijoittuvat suurin piirtein sa-
moille seuduille Kymen läänissä. Arvokas rakennuskanta  ja  historialliset 
kohteet sijoittuvat niille alueille, jotka ovat olleet otollisimpia viljelylle, kau-
pankäynnille  ja  teollisuudelle.  Oman  leimansa Kymen läänin kulttuuriympä-
ristöön  on  tuonut rajaseudun sotaisa  historia,  josta näyttävimpänä esimerk-
kinä  on  Salpalinjan linnoitusketju.  Monet  kulttuurihistorialliset kohteet  on 

 esitelty tiellä liikkujille matkailunähtävyyksinä,  mm.  Imatrankoski  ja  Valtion-
hotelli sekä vanha Viipurintie eli "Suuri Rantatie" (mt  351).  Kymenlaakson 
kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta  on  parhaimmillaan Kymijoen 
laakson sekä Summajokilaakson pienten maanteiden  ja paikallisteiden 

 varsilla. Etelä-Karjalassa taas idyllisimmät mäkikylät sekä niihin liittyvät rin-
nekedot  ja  niityt löytyvät "Runon  ja  rajan tien" (mt  401)  varrelta. Näiden 
kulttuurihistoriallisten alueiden tiestö  on  niin ikään vanhaa  ja  sijaitsee usein 
perinteisellä paikallaan mutkitellen pihapiiristä pihapiiriin. Sellaisena  sen 

 soisi säilyvänkin -  ja  mielellään vielä sorapintaisena. 

Teiden rakentamisen  ja tienpidon  vaikutukset maisemaan ovat Kymenlaak-
sossa huomattavasti Etelä-Karjalaa laajemmat. Tämä johtuu luonnollisesti 
Kymenlaakson tiheämmästä tieverkosta  ja  suuremmista rakentamispaineis

-ta  sekä maiseman avoimemmasta luonteesta. 
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Kymenlaakson jokilaaksot ovat maisemallisesti arvokkaita alueita, jotka tu-
lisi säästää laajoina kokonaisuuksina. Maakunnan eteläosissa paineet mai-
seman muutoksille ovat pohjoista suuremmat. Eteläosassa erityisesti valta-
tien  7  ympäristön arvokohteet  ja  niiden muuttuminen  mm.  uusien tielinjaus- 
ten  ja tienparantamisen  takia ovat konkreettinen uhka.  Tien parantamistoi-
menpiteet  tulee tehdä pieteetillä  ja  varoen pienipiirteisissä kulttuuriympäris-
töissä kuten Sippolanjoki-  ja Summajokilaaksossa  sekä litin  ja  Jaalan kir-
konkylissä. Arvokkaille maisema-alueille tulisi laatia konkreettiset hoito- 
suunnitelmat, joka käsittäisivät myös alueen tiestön  ja tieympäristön  hoidon 

 ja  kehittämisen. Kymenlaaksossa  on  paljon kulttuurihistoriallisia kohteita, 
joiden suojelu tulisi taata laajempina aluekokonaisuuksina. Valtatie  6 on 

 matkailun kannalta merkittävä väylä, jonka ympäristöä tulisi kohentaa erityi-
sesti välillä Kouvola-Lappeenranta.  Monet  jokilaaksoissa kulkevat tiet ovat 
säilyttäneet pienen mittakaavansa  ja  alkuperäisen luonteensa, joten matkai-
lun, esim. pyöräilyreittien, kehittämiselle  on  edellytyksiä. Pienimuotoisista  ja 
vetovoimaisista tieosuuksista  mainittakoon museotie (mt  351)  välillä Hami-
na-Vi rojoki.  

Etelä-Karjalassa varsinaisia kulttuuriympäristöjä  on Kymenlaaksoa  vähem-
män.  Sen  sijaan luonnon monimuotoisuus  ja pinnamuotojen  vaihtelu koros-
tuvat kauniisti tiemaisemassakin. Kymenlaaksolle kontrastina laajimmat  ja 

 merkittävimmät maisema-alueet sijoittuvat maakunnan pohjoisosaan, Suur- 
Saimaan vaikutuspiiriin  (mm. Solkei, Tarnala, Suomenkylä, Konnunsuo

-Joutseno). Valtatie  6  välillä Lappeenranta-Imatra  on  suosittu matkailureitti, 
samoin kuin väli Imatra-Parikkala. Pienimuotoisista  ja jo  matkailijoiden  by-
tämistä tieosuuksista  voidaan mainita Lappeenranta-Savitaipale-Taipalsaari 

 -tie (mt 408).  Etelä-Karjalan pienipiirteinen tiestö  ja  vaikuttava luonnonmai-
sema antavat loistavat edellytykset vaihtoehtoisten matkailureittien luomi-
seen (pyöräi lyreitit, patikka-  ja kuntokierrokset, virkistysreitit  jne.). Matkailu- 
teillä korkeatasoiset levähdysalueet, erilaiset virkistys-  ja  palvelupisteet se-
kä hyvin hoidettu tienvarsi ovat edellytyksiä, joita voitaisiin kokeilla tietyillä 
osuuksilla. Matkailuteiksi parhaiten sopivia tieosuuksia ovat Lemin  ja  Suo-
menniemen kirkonkylän tiejaksot, Rautjärven rajanseutu (mt  3981)  sekä 
Simpeleen, Parikkalan  ja  Saaren alueiden rajaseudun pienet tiet. 

Työssä esitetty tieympäristön tyyppikohtainen jaottelu  ja  esitetyt toimenpi-
desuositukset palvelevat ennen kaikkea jatkosuunnittelua. Ongelmallisimpia 
tieosuuksia ovat valtatie  6  Kouvolan ohikulkuosuudella, Luumäen kohdalla 

 ja  välillä Joutseno-Imatra. Tiemiljöön säilyminen nykytilaisena  on  tärkeää 
erityisesti Kymenlaakson pohjoisosan  ja  jokilaaksojen teillä sekä pääosin 
Etelä-Karjalan alempiluokkaisilla teillä. Tiemiljöön parantaminen voidaan 
aloittaa tässä selvityksessä esitetyiltä teiltä, ensiksi luokissa  D  ja  E. 
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1 - 2.  Lappeenranta  1987. 96 s.  

Etelä-Karjalan seutukaavaliitto  1988.  Etelä-Karjalan vahvistetut seutukaavat  
2 - 3.  Lappeenranta  1988. 64 s. 
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Etelä-Karjalan  seutukaavaliitto  1987.  Etelä-Karjalan  rakennuskulttuuri.  Jul-
kaisu  4-87. 168 s.  

Etelä-Karjalan liitto  1993.  Etelä-Karjalan ympäristön tila. Etelä-Karjalan liitto 
 1/93.  Lappeenranta  1993. 132 s.  

Kontturi,  Osmo  &  Lyytikäinen, Ari  1987.  Etelä-Karjalan  seutukaavaliitto  3-
87.  Lappeenranta  1987. 142 s.  

Pätilä,  Antti  1992.  Ilmansaasteet  ja  Kaakkois-Suomen metsien terveys. 
Etelä-Karjalan liitto  1/92,  Kymenlaakson  seutukaavaliitto  B:94,  Etelä- 
Karjalan  metsälautakunta.  Lappeenranta  1992. 48 S.  

Etelä-Karjalan liitto  1993.  Etelä-Karjalan  maakuntapoliittinen  ohjelma. Maa-
kunnan kehittämisen  toimintalinjat.  Lappeenranta  1993. 48 s.  

Etelä-Karjalan liitto,  MA-Arkkitehdit  1994.  Koitsanlanden  maiseman  kehit-
tämissuunitelma.  37 s.  

Kymen vesi-  ja  vmoäristöDiirin  materiaalia: 

Jokinen, Simo  1993.  Kymen läänin  pienvesien  tila. Moniste, luonnos. Ky-
men vesi-  ja  ympäristöpiiri.  Kouvola  1993. 34 s.  

Kymen vesi-  ja  ympäristöpiiri  1992.  litin,  Jaalan  ja  Valkealan vesistöt.  Mo
-nisteita. 

Tielaitoksen  Kaakkois-Suomen  tieriirin  (Kymen  tiepilrin)  materiaalia:  

Tielaitos,  Kymen  tiepiiri  1993.  Mikkelintien yleissuunnitelma  1993.  Valtatien 
 15  ja  maantien  370  parantaminen välillä Kouvola  -  Valkeala. Kouvola, Val-

keala.  36 s.  

Tielaitos,  Kymen  tiepiiri,  Hämeen  tiepiiri  1991.  Valtatien  12  rakentaminen 
 moottoritieksi  välillä Uusikylä  - Tillola. Yleissuunnitelma.  Nastola, Orimattila, 

 litti.  51 S.  

Tielaitos,  Kymen  tiepiiri,  Hämeen  tiepiiri  1993.  Valtatien  12  parantaminen 
välillä Uusikylä  - Jokue. Yleissuunnitelma.  Nastola,  litti.  22 s.  

Tielaitos,  Kymen  tiepiiri  1992. Mt 416  parantaminen välillä  Huhdasjärvi - 
 Mikkelin piirin  raja.  Yleissuunnitelma. Ympäristökohteet (karttakopioita). 

Tielaitos,  Kymen  tiepiiri  1993.  Moottorililkennetien tarveselvitys  välillä  Kos-
kenkylä -  Kouvola. Suunnittelun lähtökohdat (kopioitu  osaraportti). 
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Kunnista saatua materiaalia: 

Rautjärvi  
Tiedot perustuvat Etelä-Karjalan liitosta saatuihin tietoihin (kopiot suojelu-
aluekortistosta  ja kohdekartoista).  

Hamina  
Kuntakirjeen vastauslomakkeessa  oli esitetty arvokkaimmat kasvillisuuskoh

-teet karttakuvauksina  sekä suunnitellun  Vt  7:n linjauksen  kohdalla oleva  ha-
kamaa. 

Suomenniemi  
Kuntakirjeen vastauslomakkeessa  oli  2 havaintokohtaa hirvikolareista.  

Saaren kunta  
Kuntakirjeen vastauslomakkeen  sisältämät kohdetiedot perustuvat suurim-
maksi osin valtakunnallisiin selvityksiin. 

Lemin  kunta  
Kuntakirjeen  liitteenä oli runsaasti etelä-Karjalan liitosta peräisin olevaa 
kohdetietoa (karttoja  ja kohdekuvauksia) teitoa. 

Kotka  
Kuntakirjeen vastauskirje  ja  kaksi karttaliitettä. 

Imatra 
Imatran kaupungin kaavoitusosasto, Ympäristönsuojelutoimisto  1987. 
Luonnonsuojeluselvitys. 9 s. + kohdekuvaukset  ja karttaliitteet.  

Imatran kaupungin tekninen virasto  1980. Niskalammen  vanhan työväen 
asuntoalueen inventointi  1980. 14s.  

Lappeenranta 
Lappeenrannan kaupunki, Ympäristövirasto  1992.  Lappeenrannan ympäris-
tön tila  1992.  Julkaisu  2/93. 29 s. + liitteet.  

Lappeenrannan kaupunki, Ympäristövirasto  1992.  Uhanalaiset eliölajit  ja 
 niiden suojelu Lappeenrannassa  1992.  Julkaisu n:o  2/1 992. 41 s. 

LT-Konsultit Oy:n  laatimia selvityksiä: 

Valtatien  6  kehittäminen välillä Lappeenranta - Imatra, Vaikutusselvitys, 
Tielaitos, Kymen tiepiiri  1991  

Joutsenon eräiden alueiden luontoselvitys, Joutsenon kunta  1991 

Kantatien  61  parantaminen välillä  Summa -  Taavetti, ympäristövaikutukset 
 1994. Tielaitos  Kymen tiepiiri  1994 
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Muuta aineistoa:  

Saarinen,  Kimmo, Jantunen, Juha & Marttila 011i  1994.  Etelä-Karjalan pe-
rinneympäristöjen kartoitus. Vuosien  1992  ja  1993  tulokset. Etelä-Karjalan 
allergia-  ja ympäristöinstituutti  1994. 129 s.  

Heikkilä, Mikko  1994.  Kymen läänin rakennetun  miljöön kipupisteet.  Luen-
tomateriaalia. 

Hamari,  R.,  Husa  J.,  Rintanen  T. 1992.  Luonnon-ja maisemansuojelun 
 kannalta arvokkaat kallioalueet Kymen läänissä. Tutkimusraportti  1992. 

 Vesi-  ja ympäristöhallituksen monistesarja Nro  353. Helsinki 1992. 267 s.  +  
liitteenä inventoitujen kohteiden kartat. 

Pohjois-Karjalan vesi-  ja ympäristöpiiri  1991.  Valtakunnallinen harjututki-
mus. Kuntakohtaiset harjututkimusaineistot Etelä-Karjalan kunnista. 

Ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto  1989.  Valtakunnallinen lehto-
jensuojeluohjelma; kartat. Sarja  C, 44/1 989. Helsinki 1989. 250 s.  

Ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto  1991.  Rantojensuojeluohjel
-man  alueet. Selvitys  97/1 991. Helsinki 1993. 143 s.  + liitekartat.  

Ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto  1992.  Vanhojen metsien 
suojelu valtion mailla Etelä-Suomessa. Vanhojen metsien suojelutyöryhmän 
osamietintö. Työryhmän mietintö  70/1 992. Helsinki 1992. 39 s.  ^ liitteet. 
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tielk. 	tieluokka  vt  valtatie 
kt kantatie 
mt  maantie  
pt paikallistie 

tienumero  
kunta 
tyyppi  lu luontokohde 

ku  kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde  
es esihistorialisesti  arvokas kohde 

tunnus,  e  uhanalainen eläinlaji 
lisätunnus  g geologisesti  merkittävä kohde  

h, ha  arvokas harjualue 
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r,  rh  arvokas rakennus, rakennushistoriallinen kohde  
s suoalue  
v  vesistö, pienvesi 

arvolk. 	arvoluokka  I 	lailla suojeltu alue  tai  kohde  
Il 	valtakunnallisissa suojeluohjelmissa oleva  tai  muutoin 

valtakunnallisesti  tai  kansainvälisesti arvokkaaksi todettu kohde 
lii 	vahvistetussa  seutukaavassa oleva alue  tai  kohde  
IV 	inventoitu  kohde, jolla maakunnallinen  tai paikkallinen  merkitys 

kaava 	seutukaavamerkintä,  tai  mandollinen osayleiskaavamerkintä  

I  lähde, (tarkemmat  lähdeviittaukset lähdeluettelossa) 

Ahä  Arto Hämäläinen/Etelä-Karjalan liitto OYK/... Osayleiskaavan  selvitys  
ek-skl  Etelä-Karjalan liitto  SK, 1,2,3 Seutukaava  ja sen  numero 
ekay  Etelä-Karjalan allergiayhdistys  sky  Seutukaavojen yhdistelmä 
ekr  Etelä-Karjalan rakennuskulttuuri VYH  Vesi-  ja  ympäristöhallitus 
KLR  Kymenlaakson rekennuskulttuuri VYP  Vesi-  ja ympäristöpiiri 
LH  Kymen lääninhallituksen arkisto YM  Ympäristöministeriö 
matm  Maisema-aluetyöryhmän mietintö ymps.to  kunnan ympäristönsuojelutoimisto 
mv  Museovirasto kk kunnan ympäristönsuojelutoimisto 

nro. 	Kohteen numero alkuperäisessä tietolähteessä 
1km. 	Kohteiden lukumäärä, juokseva numerointi 



Kymen läänin yleisten teiden ympäristön tila 

Ympäristön  arvokohteet 

iiii tienro.  kunta  tyyppl  tunnus  Ilsätunn.  kohde 	 _______________ arvolk.  kaava lähde  nra. 1km  
I  mt  356  Anjatankoski  tu  It  Muhjärvi,  lintuvesien  suojeluohjelman  kohde  _______________  I  SI  SK (III)  SL3016  1 
2 pt 1458(1  Anjalankoski  u  ks  ______ Soidinkallion käärmekuusi, luonnonmuistomerkki - LH _______  1m25 2 
3 pt 14587  Ajaiankoskl  u  ka ______ lunkkarin  lehmus,  luonnonmuistomerkki _______  m4 3 
4 ml 35  Anjalankoski  u  ko  - Kuninkaanmänty  eli  Citinmanty, tuonnonmuistomerkki -  H  ______  m23 4 
5  mt  3591  Anjalankoski  u  ks  _____ Mäntyhusaarin  mänty,  luonnonmuistomerkki ______  m37 __5 
6 3591  Anjalankoskl Pu  ks  ______ Kotirannan  mänty,  luonnonmuistommerkki _______  6 
7  mt  3593  Anjatankoskl  u  ks  ______  Heikki  Hasun käärmekuusi, tuonnonmuistomerkki - _______  m35 7 
8  Vt  15  Anjalankoski  u  ks  _____ Karpatomäen hattumännyt, luonnonmuistomerkki - LH ______  m33 8 
9  vt  15  Anjalankoskl  u  ko  ____ Niittytarhan mAntyidvet, luonnonmuistomerkki - _____  m32 

10  Vt  15  Ajaiankoski  u  ko  ____ Laurisenojantaustan tionpöytä - ____  m39 I 
11 pt 14613  Aj&ankoski  u  ko  ______ ammashaan  kuusi,  luonnonmuistomerkki - LH tm4O  
12 p  146fl  Ai u  ks  ____ Vätisuon pahkakoivu, luonnonmuistomeikki - LH  1m46 
13 ml 371  Anjaiankoski  u  ko  ______ Pjpaton lukumänty. luonnonmuistomerkid - 	LH tm3O  
14 ml 357  Anjalankoski  U m  _____  arvokas maisema-alue  II 	rna 	sky  rna  
15  mt  359  Anjatankoski  u e  _____ a1kosa4kätikan  11-luokan  eslintymisalue  I 	- 	LH va2  
16  mt  3591  njatankoski  u  rn _____ Känkkärämäki,  näköalapaikka  II 	SU4  sky  SU4  
17 ml 3593  Anjatankosld  u  rn _____  arvokas maisema-alue  II 	ma sky ma 7  
18 14675  AJaiankoski Pu  t  _____ HaejäM,  lintuvesien  suojetuohjelrnan  kohde 	 ________  I  SI  SL (Ill)  SL661 -  
19 -  pt 14684  Anjalankoski  tu  v  ks  \holan lähdealue, tuonnonmuistomerkki, rauh. -  LM  Isi  9  
20rnt  3591  Anjalankoski  Pu  ko  ____ luonnonmuistomerkkinä  rauhoitettu kataja  - LH  Imi  2 
21  rnt  3622  AnjaJankoski Pu  I  ______ Mukulanlahti,  lintuvesien  suojeluohjelman  kohde  I SL SK (Ill)  SL3018  2  
22pt  14586  Anjalankoski  tu  __ ______ Junkkarinvuori,  32 ha V  - VYH kkl  2 
23  mt  356  Ajatankoskl  es  ______ Ahvionkoski, esihistorlallinen  asuinpaikka,  111k  - mv  1 2 
24  mt  357  Anjalankoski  es  Wredeby, kivikautinenasuinpakka, tlk - - mv  2 2 
25  mt 
26mt  

357Anjalankoski 
 354  Anjalankoski  

es  Penttilä,  kMkautlnen  asuinpaikka,  111k  - mv  3 2  
es  Vähä-Korhonen,kivikaulinenasuinpaikka,IIIk - mv  4 2 

27  mt  354  Anjalankoski  es  StåIström kivikautinen  asuinpaikka,  111k 	 I  - mv  5 27 
28  mt  
29  mt - - 	30 pt  
31 pt  
32  mt  
33 ml 

35 ml 
36  mtI1  
37  mt  _J - 	38  rnt  
39 ml 

 4lmt  

354  Anjaiankosld  es  Taipale,  kivikautlnen  asuinpaikka,  1/111k 	- - mv  6 28 

3S9lTAnjalankoskI  es  Anjalankoski,  kivikautinen  asuinpaikka,  III 1k 	 ________- 	- 
Hevosldventoyry, kivikautinen asuinpaIkka.  111k  

- mv  8 2  

34  mtJ75Anja1ankoski  

-- -  40  rntr_37llAnjalankoskiesL 

	

146251&njaiankoski 	es  - - 
	

14624jinja1ankoski 	es  

	

__354  Anjalankoski 	es  

	

371  Anjalankoski 	es  
es  

I 	371  Anjalankoski 	es  
Anjalankoski  -  

	

371  Ançski 	es  
371 	jatankoski 	es 	- 

	

3jjaJankoski 	es  

- mv  9 3 
Lehto,  kivikautinenasuinpaikka,  Il  Pk  - mv  1O___3 
Ankkapurha,kivikautmenasuinpaikka,tiIIIk 	 - 
Peltonen,  kivikautinen  asuinpaikka,  111k 	- - 	• 1  
Sippotan koulukoti, kivikautinen  asuinpaikka,  II 1k 	- 	- -- 

- mv  11 3 - mv  12J3 - mv  13 3 
Pajari, kivikautinen  asuinpaikka,  1/111k  - mv  14] 3 
Savi-Mäkelä,  kivikautinen  asuinpaikka 	Ilk  mv  _j36 
Puistola, kivikautinen  asuinpaikka,  Ilk  - - - mv -- 	1637  - 	17 	3 

1 8 	3  
- 19 	4  

20_41 

Peltola,  kivikautinen  asuinpaikka,  Il  - _______________________________________ -  - mv 
Pateri, kMkautinen  asuinpaikka,  111k  - mv  
Peltomäkl, klvikautinen  asuinpaikka,  II 1k  - mv 

371  Anjalankoski 	es 	- 
371  Anjalankoski 	es  

Vakkari, kivikautinen  asuinpaikka,  _Ilk 	- - mv  
42  mt  Puhakka, kivikautinen  asuinpaikka, 111k  - mv  21 	4 
43  mt - _ 

375fiAjaIankoskl Tutiotankallio_kuvikautunen asuinpaikka? _ II1k  mv  2243 
44 pt  14659AnjaIankoski _es  Kuusela, kivikautinen asuinpaikka, 111k 'I  - mv  23 44 
45 pi  l46s8IAnjalankoski _ es  -_______ Savitamminpelto,kivikautinen asuinpaikka, Ilk  I  - mv  24 45  
46  rnt  3751  Anjalankoskl _es  Tuomela, kivikautinen  asuinpaikka, 111k  P  - mv  27 48 -  

L 	47 ml 359 
_ 
Anjalankoski  _ tu 	_rn Kyrnijeen  laakson maisema-alue, 18 000 ha,  eteläisen  rantamaan maisemamaakunta 

_ _ 
It  -  maim 12 47 

I_48 mt  371  
_ 
_Anjalankoski  _lu 	_rn Sippolanjoen  ja  Summanjoenlaaksot, 8 500 ha, Eteläisen rantamaanmaisemarnaskunta 

_ 
_tt  - matm  13 48  



Kymen läänin yleisten teiden ympäristön tila 

Ympäristön arvokohteet  

ii iiii  ii.  kunta tyyppi tunnus Ilsätunn. ___________________ 	- 	kohde 	 ___________ 
Rauhamaan  kartano,  1921-28 __________  

arvolk.  kasva  hde nro. 
1 

1km  
49 4 mt  356 Anjalanlcoski ku ____ IV -  

5 mt  37 Mjalankoskl ku _____ Vaipunen, Wredebyn kaitanon torppa,  1700-  ja  1800-lukujen vaihde 	 ______  
Silta Juotloen yli, teräsbetonisilta, harkkoidvituenta 	 -  

Regina-kappeli  ja  hautausmaa,  1952 	 - 	 _____ 
Muhniemen  koulu,  1926 

IV -  16 50 
5 mt  37  Anjalankoski ku _____  IV -  4 51 
5 mt  37  Anjalankoski ku _____  V_ -  A 5 52 

- 	53 mt  37  Anjalankoski ku ______ V_ - 6 -  53 
54 mt  356 Arjalankoski ku _____ Ahvion kyläkokonaisuus,  osa Kymuloen kulttuurimaisemakokonaisuutta  V -  7 54 

mt  37 Anjalankoskl ku _____  Anjalan kirkko  ja tapull,  1756 V_ -  8 55 
mt  37 njalankoski ku _____ Vanhakiuiconpakkajahautausmaa,  1692 IV - KLR  9 56 

7 mt  37  Anjalankoski ku -- ____  Wrede-suvunkappelijahautausmaa,  1860 IV  -  10 57 
nit 372  Anjalankoski ku _____  Anjalan kartano, päärakennus  1 800-luvun alusta  IV - -  11 58 
mt  37 Anjalankoskl ku ______  Anjalan ent. kunnantalo,  1940 IV -  12 59 
mt  37 njalankoskl ku ____  Regina-koulu,  1800-luvun puollväll  IV -  L 13 60 
ml 37  Anjalankoski ku ____ njalan  kirkkoherran pappila.  1790-luku  V -  14 61 
ml 37  Anjalankoski ku _____ Kirkkovuoren  koulu,  1952 IV -  15 62 

--  ml 359 Anjalankoskl ku ____ Myllykoskenteiitaat,tehdasalue,  1920-  ja  30-luku  i' __! 
mt  359 Anjalankoskl ku ____ Myllykosken  tehtaat, asunto-  ja puistoalueet  IV -  LA 64 
nit 3593 Anjalankoskl  1w  MIlykosken seuratalo, Myllykoskentle,  1938 V LA j9 

6 mt  359 Anjalankoskl ku Myllykosicen  kirkko, Myllykoskentie,  1936 IV - LR  20 
7 mt  35  Anjalankoski ku Osuusliikerakennus, Myllykoskentle,  1936 IV -  LA 21 

68 ml 35  Anjalankoski ku KOP:n pankkirakennus, Myllykoskentie,  1937 __________  V - LR  22 
6 ml 5  Anjalankoski ku M1Iykosken työväentalo,  1926 V - LR  23 
7 ml 35  Anjalankoski ku Juholanmäki, pientaloalue  1930-40  -luvut  IV  -  LA 24 7 
7 nit 35  Anjalankoski  k_ Pitkäkallio, plentaloalue,  1940-50-luvut  V -  LA 25 71 
2 mt  35  Anjalankoski ku Viialantie  16,  pieni teolllsuusympärlstö,  1900-luvun alku  IV -  LA 26 

73  Vt  Anjalankoski ku Keltakankaan  sairaala,  1948 V -  LA 
74 nit 3  Anjalankoski ku Veskikosken  silta, sauvakaamisifta, museosilta vuodesta  1982, 1954 -____________________  N  -  LA 74 
75 ml 3  Anjalankoski ku UmmeUoen  sahan palkka, vanhin saha vuodelta  1755 IV -  LA 
76 ml 3  Anjalankoski ku TyöväentalojatanssipavionId, 1910Ja  1948 IV -  LA 31 
77 nit 3 njalankosld  k  Maamiesseurantalo,  1923 IV - LR  
78 mt  3 Anjalankoskl ku Yrjölänmäld, työläisasuntoalue,  rakennuskantaa  1900-luvun alusta  IV - LR  
79 mt  359  Anjalankoski ku  Vanha rantatie,  1 700-luvun loppu  IV -  LA __34 
80 nit _35  Anjalankoski ku Rabbelugnin kamtano,  vanhimmat säilyneet rakennukset  1820-luvulta  IV  - - LR  35 
$1 nit 35 Anjalankoskl ku Takamaan  koulu,  1922 - - LR  81 
82 nit _35 Anjalankoskl ku nkeroisten  tehtaat, tehdasalue,  1872 -  LA 7 
83 ml 35 Anjalankoskl ku  Inkeroisten tehtaat, asuntoalue, rakennukset  1870-ja  1880-luvuilla - -  LA 
84 ml _3  Anjalankoski ku  Anjalan paperitehtaat, tehdasalue,  1938-39,  Alvar Aalto - -  LA 3 
85 nit _35  Anjalankoski ku Jukkala, Jukolantie,  1 940-luku - -  LA 4 
86 nit _35  Anjalankoski ku (arhukankaan  asuntoalue,  1945,  Aallon toimisto 

-  LA 41 
87 ml _3  Anjalankoski ku Sakunmäen taloryhmä,  asutus penytyy  1500-luvulta, vanhimmat säilyneet rakennukset  1800-luvulla - -  LA 4 
88 mt  35 Anjalankoskl ku  Asemapäällikön talo, Asematie,  1890-luku - -  LA 4 
8 mt  _35  Anjalankoski ku  Tehtaan koulu,  1939,  Alvar Aalto - -  LA 44 
9 ml _3  Anjalankoski ku Mobergin  huvila, Lauttakatu,  1800-luvun loppu - - LR  4 
9 ml _3  Anjalankoski ku  Inkeroisten meijen,  1905 - -  LA 4 
92 ml 3593  Anjalankoski ku - Lääkäritalo, Lauttakatu,  1951 - -  LA 4 
9 ml 3593  Anjalankoski ku Kalalan  talo,  1 890-luku  V -  LA 48 
9 nit 372  Anjalankoski ku  Ranta-Pukin talo, talomuseo  IV -  LA 4 94 
9 ml 372 Anjalankoskl  1w ____ Manninmnäki,  kylän paikka, paikalla nnsaasti rakennusten pohjia  Pi - LR  5 95 
96 mt  371  Anjalankoski  1w  ______ Tykkå, sukutila  vuodesta  1610, 1891 lV_ - LR  51 96 

SMi  2 



Kymen läänin yleisten teiden ympäristön tila 

Ympäristön arvokohteet 

kartta 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 

tielk. 
mt 

 mt 
mt 
mt 
mt 
mt 
mt 

jj  
371 
371  
371  
371 
371  
371 
371 

kunta  
4.njalankoskl 
Anjalankoski 
Anjalankoski 
Anlalankoski 
Anjalankoski 
Anjalankoskl 
Anlalankoskl  

ti 
ku 
ku 
ku 
ku 
ku 
ku 
ku 

Ilsatunn. 
____ 
_____  
_____  
_____  
______  
_____  
_____ 

____________________ 	 kohde 	_________________ 	arvolk. 
Ojunen,  1800-luvun maatalo 	 - 	______ 	IV 
Arola, tIla,  1906-10 	 _________ IV 
Koivu, tila,  1906-10 	 V 
Kytölä, tila,  1906, rlkasta paneeliarkkitehtuuda 	 V 
Anjalan-Haminan  tie,  linjaus  1 700-I 	 IV 
Koski,  päärakennus  1884, empirevaikuttelnen 	 IV 
Ijikkalan  varustus, kaksi maarakentetsta llnnaketta,  1791 	 IV 

kaava 
- 
- 
- 
- 
-  
-  
-  

Iãhde 
KLR 

 KLR 
KLR 
KLR 
LA 
LA 
LA 

flro 
52 
53 
54 

7 

1km  

___!7 
98 
99 

100 
101 

104 
1 
1 
1 7 
1 
1 

mt 
 mt 

mt 
mt 
mt 
mt 

371  
371  
371  
375  
375  
375  

Anjalankoski 
Anjalankoski 
Anjalankoski 
Anjalankoski 
Anjalankoski 
Anjalankoski 

ku 
ku 
ku 
ku 
ku 
ku 

______ Lainajyvästö,  1878 
Ljikkalan työväenyhdistyksentalo,  1909 

ikkaIan  koulu,  1896 
Sippolan  kirkkoherran pappila,  1887 
Lalnajyvästö, 1868 
Pälvärinne,  tila,  1800-luvun puoliväli  

V 
V 
IV 
IV 
V 
V 

- 
-  
- 
-  
- 
- 

KLA 
 LA 

KLA 
LA 

KLA 
LR 

6 
6 
64 
6 

0 

107 
108 
1 09 

1 mt  375  Anjalankoski ku Kunnalliskotl,  1898 V -  LA 6 10 
1 mt  37  Anjalankoski ku  Hirvelän koulu,  1901 IV -  LA 67 1 
1 pt 1466  Anjalankoski ku Keisankosken  saha,  1890 V - LR  68 112 
1 mt  37E  Anjalankoski loi  Saveron lasitehtaan  alue,  1858 V -  71 113 
14 mt  375  Anjalankoski ku Työläisasunnot,  1940-luku  v  -  72 114 

115 mt  375  Anjalankoski ku ____ Sippotan  kartano,  1836, kerlaustyylit,  arkkitehti Chiewitz  IV -  73 115 
116 mt  375 Anjalankoskl ku - ____ Kujala,  talo,  1800-luvun alkupuoli, tärkeä  osa  Sippolan  kylän ynänstökokonaisuutta  V -  A 74 116 
117 mt  375  Anjalankoski ku ______ opolan  kirkko  la  kirkon muistokivi,  1879 V -  7 117 
118 mt  375 AjJalankoski ku ______ bpolan kotiseutumuseo,  1843 V -  7 118 
119 mt  375  Anjalankoski ku _____  ',polan  lääkäritalo,  funktionalismi, arkkit. Keijo  Ström  1952 V -  7 119 
120 mt  375  Anjalankoski ku ____ nha  hautausmaa, hautausmaalla  von Daehnin hautakappeli IV  -  LA 7 120 
121 mt  375  Anjalankoski ku ____ opolan metsäicoulu,  alueella kolme vanhempaa asuinrakennusla  ja  multa taloja sekä komeita puita  V - LR  7 121 
122 
123 
124 

__j5 
128 

mt 
 ä 

mt 
4 

mt 

371  
15676 

375  
14675  

375  

Anjalankoski 
AnIalakoski 
Anjalankoski 
Anjalankoski 
Anjalankoski 

ku 
ku 
ku 
ku 
ku 

_____ 
____ 
______ 
_____ 
______ 

lkäkosken tehdasalue,  1916 
Illkanrnäki,  osa  Enäjärven kulttuu,imaisemaa,  vanhimmat rakennukset  1800-luvun lopulta 

 Enäjärven  kansakoulu,  1891 
urpaan ruutitehdas  ja  Turpaari  mylly,  1877,  mylly  1902 

Asutatieasemaja ynpäristö,  1868 

V 
IV 
IV 
IV 
IV 

-  
-  
-  
-  
-  

LA 
LA 
LA 
LA 
LA 

85 
86 
87 
88 
89 

122 
123 
124 
1 
1 

1 mt  Anjalankoski ku ______  Kaipiaisten taistelun muistomerkki  1970,  taistelu käytiin  1789 V - LR  90 1 	7 
I  st  14  Anjalankoski lu  s uonnontilainen  suo Haapalassa  V - mps.to lul  1 
1 mt 	-  Anjalankoski lu  V  - Onjia  sitä ympäröivät vesijatot  V - mps.to  1u2 

_1 _14  Anjalankoski ku rn lapalan kylämiljäö  V - mps.to  kul  
1 	1 pt 	14  Anjalankoski ku Liikkalan  entinen kasarmialue,  1804-1805 V - LR  59 
I pt 	14 Anjalankosld ku  Mattila, tila  1900-luvun alusta maisemallisesti keskeisellä palkalla  IV  -  LA 

-  
80 	132 

1  st 	14  Anjalankoski ku  Mäkelä,  1901,  rakennus  1900-luvun vaihteesta maisemallisesti keskeisellä paikalla  V - LR  81133 
13 t 146 Anjaiankoski ku Punttila,  1878, kantatila V -  LA 82134 
135 Pt 14659  Anjalankoski ku  Harju,  1884, keskeInen  rakennus Auotilan maisemakokonaisuudessa  IV - KLR 83 135 
136 14659 Anjalankoskl ku - - - Ruotilan seutrantalo,  1900-luvun alku, sijaitsee keskeisellä paikalla maisemallisesti  V - 

-  
KLA  84 __j36 

1 mt  360 Ellmäki lu 	ka - 	________- Enkelivuoren  kataja, Iuonnonmuistomeddd 
Mäkelän lehmus, Iuonnonmuistomerkld 

-  
- 

LM 
LH 

lm49 
 1m50 

137 
138 2 mt  360 

14544 
ElimäkI 	kr 	-- 	ks 
Ellmäld 	lii 	kaj  - 	- 	-  3 pt Jaakkoselan käärmekuusi, luonnonmuistomeiickj 

Mustilan Kotikunnas, rauh. Iuonnons.lain  nojalla 
- 
- 

LH 
 LH 

1m59 
lai 

13 
14 4 vtl 6Elimäkl 	lu 	ka 

_5 t 14577 Elimäki 	lu 	ka MylIvlärharmaaIeppälehto, rauh. Iuonnons.Iain  nojalla -  LM 1s2 14 
6  Vt  6 Elimäki 	lu 	v  Lähteet  (2 kpl) iv  - VYP  v29 14 
7 mt  3542 Elimäki 	lu 	k Tomppila, uhanalalsen  kasvin esiintymisalue IV - LH  kl  143 
8 t 14577 Ellmäki 	lu 	g 

-  
Mukulakallio,  28 ha IV - VYH kkl  144 

SIvu  3 



Kymen läänin yleisten teiden ympäristön tila 

Ympäristön arvokohteet 

kunta tyyppi tunnus Ilsåtunn.  kohde 	_____________________ arvolk.  kaava Ithde nro.  (km 
_______9 I -  _jj1 Ellmäki  e!__ _____ ______  Laurila, kivikautinen asuinpaikka,  II 1k 	 ______________________ I - mv  1 145 

_______i_o  Q_ j!1 Elimäki  es ____ RuotIo(d, kMkautinen  asuinpaikka,  1k 
Myllymäki, kivikautinen  asuinpaikka,  111k 	-  
Kuparsuo, kivikautinen  asuinpaikka,  II Pk 	 - _____ - 	-- 
Vanha riitapalo. kivikautinen asuinpaikka,  Ilk 	 ____________________________ 

I • mv  2 146 
11 mt  3801 Ellmäki  es - _____ I - mv  3 147 

pt 11953 mäkI  es ____ I - mv  4 148 
pt 11953 mäkI  es ______  I - mv  5 149 
ot  11953  mäki  es ______ Huistahaiju, kivikautinen  asuinpaikka,  II Pk 	________ 	- ____________ -  

Linnaharlu, kivikautinen  asuinpaikka,  111k 	- 	 ________ 	-  
Harju, kivikautinen asuinpaikka,  111k 	 _________ 
Härneenkylä, kMkautinen  asuinpaikka,  1/111k 	 - 	- 	_______ 
Rauniomäki, kiviröykkiöhauta, rautakausi?, Ilk 

I - mv  6 150  
Dt  1195-'3 E  mäki  es _____ I - mv  7 151 
pt 11953 mäkI  es ______  I - mv  8 152 

7 mt  3531  mäki  es _____ I - mv  9 153 
ot  14567  mäki  es _____ I - mv  11 154 
mt  365  mäki  es ______ Niilola, kiviröykkiöhauta, rautakausi?,  Ilk -  I - mv  12 155 
pt 14  mäki  es ______ Soininkallio, munkinuuneja',  111k I - mv  14 156 
ml -  mäki  es ____ ?menpahta, kiviröykkiöhauta,  Ilk I - mv  15 15 
ot  14  mäki  es ____ öyrylä. kiviröykkiöhauta,  1/111k I - mv  16 158 
ol  14 mäkI  es _____  Paavola, kMröykkiöhauta,  Ilk 	 -___________ I - mv  17 1 
ot  1'56  mäki  es ____  Koivisto, kMröykkiöhauta,  I 1k I - mv  18 1 
pt 14 mäkI  es ______ Jokikallio, esihistoriallinen kvartsilouhos?,  I  /  111k I - mv  19 1 
mt  35 mäkI  es _____ Ruskiasuo, kivikautinen asuinpadca,  111k I - mv  20 162 
mt -  mäki lu  m _____  Kymijoen laakson maisema-alue,  18 000 ha,  eteläisen rantamaan maisemamaakunta  I - matm  12 1  
Vt  8  mäki ku _____ Seurantalo,  1 900-luvun alku, maisemallisesti tärkeällä paikalla  IV -  kl'  1 1 

Pt 14544 mäkI ku _____ Moision  kartano,  1818  jälkeen, C.LEngeI  IV -  kl'  2 1 

!r!L..  36 mäkI ku ____ Mustilan kartanoyrnpärlstö,  kartano 011ut  jo  1600-luvulla  IV -  kl-  3 166 
I ot  1454  mäki ku ______ Mustilan  koulu,  1906,  rakennuksessa koulumuseo  IV -  kl'  4 16 

01 1454  mäki ku _____ Ulkomuseoalue,  1963, museoalueella  erilaisia ulkorakennuksia,  mm Mustilan  kartanon mylly  V_ -  kl'  5 16 
Pt 1454  mäki ku _____ Elimäen  kirkko, tapuli  ja  hautausmaa,  1638 tai 1678,  vanhimpia puukirkkoja Suomessa  V_ -  kl'  6 16 

4 pt 14545 mäkI ku ____  Piippolan kartano, klassismi arkkit. Akseli Toivonen,  1847 IV -  kl-  7 170 
011 14545  mäki ku ______ Elimäen kunnanhuone,  1879 IV -  kl'  8 171 
ot  1454  mäki ku ____ Rehikkala, vaftak.  merkittävä viljelymaisema, paikalla kylä  jo  1400-luvulla  V -  kl'  9 172 

3 rot 179 EJimäkI ku ______ Ratulan  nuoriso-ja  urtieilutalo,  1951 V -  kl-  10 173 
38 ml 1  -  mäki ku ____ unthla,  1400-luvulta periytyvä tila, päärakennus  1 840-luvulta  V_ - klr  11 174 
3 pj_  11 	51 mäk ku ____ Mettälän  koulu,  1922,  sijaitsee maisemallisesti merkittävällä paikalla  V_ -  kl'  _j2 175 
4 ot  ii  mäki ku ____ Mettälän  kartanon viljamakasiini,  1917,  sijaitsee tienvarressa, viljelymaisamassa  IV -  kl-  13 176 
4 ot  14  mäki ku ____ Soiniitty,  1900,  tilalla maisamallista merkitystä  IV - klr  14 177 
4 01 14  mäki ku _____ Peltoviljelyalue,  tyypillistä sodanjälkeista uudisasutusta,  1940-luku  V - klr  15 178 
4 PL_ 11 mäkI ku _____ Hämeenkylän  kartano, päärakennus  1800-luvun alusta  IV_ - klr  16 179 
44 ot  11  mäki ku _____  Harju, jugendtyylinen maalaistalo vuodelta  1922 V - klr  1 180 
4 ot  il  mäki ku ______  Uotila, klassistinenasuinrakennus,v.  1937 lV_ - klr  1 181 
4 01 11 mäkI ku _____ Hämeenkylän  kansakoulu,  1905 V - klr  I _.J.!2 
47 ml 31  _3 mäki ku _____ Koskiston  meijeri,  1933 V_ - klr  20 183 
4 mt  354  mäki ku ______ Pekkola,  tila (?),  1800-luvun alkupuoll, aitta vuodelta  1905 IV_ - klr  21 1 
4 01 1195  mäki ku ______ Nuonsoseurantalo,  1915,  keskeinen rakennus Raussilan kylässä  V - klr  22 1 
5 mt  3542 mäkI - ku ______ Raussilan  mylly  ja  saha, perustettu  1915 IV_ -  kl-  23 1 
51 p11 1454  mäki ku ______ V9likkalan vallit,  1793-94,  linnoituksen ulkovarustukset  V - klr  24 187 
52 01 1454  mäki ku ______ Villikkalan kartanoalue, viim.  1649,  rakennuksia  el  ole säJlynyt  IV - klr  25 1 
5301 1454  mäki ku ______ Villikkalan  koulu,  1900-luvun alku, maisemallisesti keskeinen paikka  V - klr  26 1 

54 ot  14547 Ellmäkl ku ______ Teuroisten  kansakoulu,  1920,  alkuperäisenä säilynyt  IV - klr  28 
55  Vt  6 Elimäki ku ______ cuppola,  maisemallisesti merkittävä talonpaikka, läheisyydessä muinaishautoja  IV -  kl'  29 191 

58 ml 364 Elimäki ku ______ Korian kasarmialue,  al. 1911, tyylisuuntana  funktionalismi, arkkitehtina  mm.  Elsi  Borg IV - klr  31 192 

SIvu  4 



Kymen  läanin  yleisten teiden ympäristön tila 

Ympäristön  arvokohteet  

kartta  tielk.  ii  kunta tyyppi tunnus Ilsätunn.  kohde 	 arvolk. 
Korian sillat, 1870/1 924/1980-luku 	 IV  _________________________  

kaava lähde nro. 1km - 	57  mt  384  E'imäki ku ______ - klr  __2 193 
58 me 364  Elimäkl ku ______  Konan  asema, 1870  _________________________  IV  

V  
- - klr  

klr  
33 
35 

194 
195  59  

_ 
mt  384  limäkI ku ______ Nuorisoseurantalo, 1909 
mt  359  mäkI -  ku _____ EkoIa. asuinrakennus  ulkorakennuksineen  Kymijoen varressa,  v.1900 V  - kir  ___3 196  -  vt  mäki  ku ______ Korlanviljavarasto, valmistuessaanSuomen suurin, v.1951 V  - kir  3 197 
me 364  mäkI ku ______ Korian kirkko, 1951 IV  - klr_______  3 198 

63  mt  364  mäki  ku ______ Elimäen säästöpankinentinentoimitalo  ja  Elimäen ensimmäinenkerrostaio,funktionalismI, 1939 V  -  r_______ 3 199 
64  mt  35  mäid ku _____ 1psymänty,  rauhoitettu  luonnonsuojelulain  nojalla, Kustaa  ui:n  kerrotaan  levähtäneen  palkalla  V  -  r______ 4 200  

mt  3'5  mäki  ku _____ Värälän  rauhan  muistoidvi,  n.1790 V  fr______  4 201  
ot  14588  mäki  ku _____  Rauhan temppelin paikka,  1790,  vaftak.  merkittävän kokonaisuuden  osa  V  - klr______  4 202  
mt  315 E  mäki -  ku _____ Tykkipatterin  jäännökset, 1780-luku  N  - Ir_______  4 203  
mt  35  mäki  ku _____ Sotatle  ja  lauttapalkka, 1 700-luvun loppu,liittyy Kymijoen  kulttuurimaisemakokonaisuuteen  V  -  fr_______  4 204  
ot  1458  mäki  ku _____ Väräiän kenttälinnoitus, 1789 IV  -  fr______  4 205 

70  Dt  14588 maid  ku _____ Värälän  kartano, 1906 Agnes Dahl V  -  kr______  46 206 
71 Pt 14588  Imäki 	- ku Toikkilan  kartano, 1924,  entInen räissitila, erotetthn Värälän kartanosta  vuonna  1915 V  -  r_______ 47 207 
72 pt 1454  IrnAld 

imäki 
Myftylän  kartano,  1914,  arkkit.  Akseli Toivonen  IV  -  fr  27 208 

73  mt  364  ku Alelcsanterl  11:n  koulu  ja  yrrçärlstö, keitaustyylit 1884 V  -  r 34 209 
I  Vt  7 Mamma  lu  k I  Jhanalaisenlaukkanellikan kasvupeikka ________________  V  -  H_______  uhki  210 
2  Vt  7  Hammna Pu  k  idänkattaran (Bromus  Inermis) kasvupaikka  V  -  kk_______  kl  211 
3  vI  7 Mamma 	lu 	.k  ukonpalon(Bunias orientalls) kasvupaikka  V  -  kk_______  k2 212 
4  Vt  7  Hamina 	lu 	k  illakon (Hesperis matronais) kasvupaikka  V  -  kk_______  k3 213 
5  Vt  7  Hemma 	tu 	k 	 karhunköynnös (Calystegia sepium)  kasvupaikka  

Mamma 	lu 	k 	 hutukaalin (Hyoscyamus  niger)  kasvupaikka  
Hamlna 	tu 	k 	- 	valkomesikän (Melilotus  alba)  kasvupaikka  
Hamina 	tu 	k 	- 	valkoailakin(Silene latifolia subsp.elba) kasvupaikka  
itti 	 tu 	• l 	- 	Kunnaslampj!ntuvesi  
itä________ 	• h 	m 	Vuolenkoskenharjualue,harjujensuojeluohjelman  kohde  
Itä 	 _lu 	le 	 Vuolenkosken  kylän  lehtometsännne, rauh. Iuonnons.lain  nojalla  
itti 	 Pu - 	e 	 vatkoselkätikanl-luokanesiintymisaiue  
IttI 	- 	tu 	e 	 valkoselkAtikan  1-luokan  eslintymrsaiue  
Itä 	 tu 	• e 	 valkoselkätikan  11-luokan  esiintymisalue  
Itä 	 tu 	h 	m 	harjujen -jamaisemansuojie_(seutukaavassaS1/3111) 	 - 	____________  
i_ 	tu 	h 	ni 	harjjen-jamalsemansuojelualue(seutukaavassaS1/3112)  

itä  ______ 	tu 	l 	 Tervolanlahti,  valtakunnallinen  lintuvesikohde  
itä 	 tu 	ka 	 Arvintalon  kivi ja  kolvut. luonnonmuistomerkki - 	k 	ka -- 	j4yllymäen  kuusi,  luonnonmuistomerkki 

tu 	k I_Tammelan tammi, luonnonmuistomerkki 

V  -  kk______  k4 214 
6  Vt  7 V  -  kk______  k5 215 
7  Vt  7  V  -  kk_____  k6 216 
8  vt  7  V  -  kk_______  kl  217 
1  mt  363  Il Stil  K(!)  SlJ1673  218 
2  mt  363  I Si (III) 311635 219  
Spt  - 	4pt  
5pt  
6pt  
7 p 
8vt  
9rnt  

10  mt  J 
ii  rnj360 
l2rnt j 
1  3pt  
l4pt  

14504  -  L  ______ lai  220  
14507  I  -  L  val  221  
14501  I  - ______  

LH va2  222  
1502  I  -  

______ 
LM  va3  223 

14501  Il  $1  () 	S13111 224  
225  
226 
227 
228  
229 

12  Il  Sl K(lli) 	S13112 
SL (I) 	SL675  

1m70 3622  -  - lrn2  
LH 	ml _382  - 

14505  lu 	ka 	j  
Itä  _____- 	lu 1gL__ 

Karkelan kaksi katajaa,  luonnonmuistomerkki -  H 	1rn73 
VTh_ 	kkiiiiiL_  

230  -  
14513  kn..lcjc 	_I,9 ha  231  

l5mt  
1  6pt 

 17 pt 

3631  -- 	lug  - 
lu 	9  

Aittakalhonkalluoalue,63ha - VTh 	kk2J2  
233 
234  

14508  -- Huhkalmenvuoren kallioalue,  275 ha V  - VYH 	kk3_J  
14507  Marjovuorenkatlioalue, 117 ha 	_ IV  - VYH 	kk4  

l8mt  
i9mt  

3601  _____ lIjiLHaukkavuori,39ha 
Vuorenmäki,  59 ha  

IV  
IV  

- - VTh 	kk5  
VYH 	JIi 

235  
360  __ lg_—  _236  

2Opt  14555  _______ Pu  9  

__ _ 
Mäyrävuori,  11ha 
Perheniemi, uhrikallio?,  111k  _____________ 

IV  -  
- 

- 
V 	- 	kk7  
mv 	 1 	238  
mv 	- - 	2 	239 
mv 	 3 	240  

21  mt 	360  
22rnt 	3631 

litti 

	
- 	_ 

es 	- 	-  
es 	 lAlestalo,_rautakautinen 

11th Weckman,  rautakautinen kalmisto (?) viikmnidajalta,  II (III?) 1k  _____________ - 
23 ml 3631_11th  kalmisto tai_asuinpaikka?,_viikinkiaika  111k I  - 

SIvu  5  



Kymen läänin yleisten teiden ympäristön tila 

Ympäristön arvokohteet 

kartta tielk. tienro.  kunta tyyppi tunnus IIstunn.  kohde _______________________ arvolk.  kaava Ihde IWo 1km 
241pt  14502 litti  es Harakkaniemi, kivikautinen  asuinpaikka.  111k 	 - 	- _________ 

Kaunisto, rautakautinen polttokenttäkalmisto,  Ilk 	 _____ 
Joldranta, kivikautinen  asuinpaikka,  Ilk 	 ________________ 

- mv  4 241 
25 It 14502 itti  es - mv  7 242 
26 pt 14502  itä  es - mv  8 243 
27 mt  363 itti -  es  Koskenranta, kMkautinen asuInpaikka,  1111k - mv  12 244 
28 mt  __j  itä  es  iskola,  kivlkautlnenppaikka?,  111k mv  __j4 245 
29 pt 14555  itä  es  Keidas, varhaisrautakautinen (?) asuinpaikka,  Ilk - mv  16 246 
30 -  It 14555  Itä  es Hiidensaari, kivikautinen  asuinpaikka?,  111k - mv  17 247 
31 It 14511 Itti _________  es Mertakallio, esihistorlallisia kalliomaalauksia,  Ilk - mv  21 248 
32 mt  3631 ______  es  Perttula. rautakauthen poittohauta  tai kalmisto, 111k - mv  24 249 
33 mt  3621 _________  es Pyörösuo, kiviröykkiöhauta?.  111k - mv  30 250 
34 mt  362 -  es  Pyhälahti, kiviröykkiöltä  3 kpl, 111k - mv  32 251 
35 mt  362 -- iu  m 1tin kirko,ylL  1000 ha,  Itäisen JäM-Suomen maisemamaakunta  I • matm  __16 
38 mt  360 - ku  Seppälä, kiassistinen asuinrakennus  1910-luvulta, tilaan littyy ulkorakennuksia  IV - klr  1 
37 ml 3601 1w Hartlkka,  maisemallisesti keskeinen tila.  1920-luku, tillipilalinavetta  IV - kfr  2 
38 ml 360 ku 

ku 
itti 	 ku  

Tupaksela,  n. 1850,  tila peilytyy  1600-luvulta  V - klr  3 
39 mt  360 Kaltula,  tila  1900-luvun alku, yksi  1-laapekimolan  vanhimmista tiloista  V - klr -  4 2 
40 ml 3601 Tokkola,  tila,  1940-luku - - klr  5 7 
41 mt  3601 ku 

ku 
ku 

Seurantalo,  1930-luku. tyyliltään klassistinen - - klr  8 
42 mt  360 1(aksisukkoinen kiviholvisilta,  1840, malsemallista  ja  rakennusliistotiallista  arvoa - - klr  9 
43 mt  3601 Yksiaukkoinenkiviholvisilta,  n. 1900 - klr  10 
44 ml 382 ku  Virran silta,  1963,  maisemassa 	ttävä  IV - kir  11 1 
45 mt  36 11tt 	 ku  Kirkon paikka, palkalla ollut saamapaikka  n. 1400-1523 

Iftin  kirkko,  1913-14, arkkit. Josef  Stenbäck  
- 
- 

klr 
 klr 

12 
13 46 ml 36 ku 

ku 
1w  ________  

47 mt  36 Tapuli,  1913-14,  merkittävä kansanomaisen kirkkorakennustaiteen edustaja - - klr  14 2 
48 mt  36 '(irkkoherran pepptla,  1898, kertaustylit,  merkittävä kokonaisuus  V - klr  2 
49 mt  36 ________ ku Kotlseutun,useo Lainajyvästö,  1830, empiretyyli V -  kW 2 
50 ml 36 ku Kunnanhuone,  nyk. seurakuntatalo,  1898,  siirretty, malsemallista merkitystä  V - klr  7 2 7 
51 mt  36 ________ ku  Kansakoulu,  1800-luvun  alun  emplrerakennus  V - klr  26 
52 ml 36 _______ ku Tenhosela  (Muren),  1880-luku, kertaustyytit, paikallisesti omaleimaisia rakennustalteellisla ratkaisuja  IV - klr  2 
53 ml 362 11tt ______ ku  Brummer, talo kertaustyytft  1870,  merkittävä kokonaisuus  IV  - klr  20 27 
54 mt  36 _______ ku Lepola,  empire-rakennus  n. 1850, kyläkuvassa  keskeinen  IV - klr  2 27 
55 ml 36 ________ ku  Mäki, kertaustyylit  1 890-luku, sijainniltaan keskeinen  IV - klr  2 272 
56 mt  36 _________ ku  Koivikko, ernpirerakennus  1860 IV • klr ______  23 273 
57 ml 362 _______ ku  Vuorela,  1 800-luvun  alun  eropirerakennus,  siirretty  IV -  kW 24 274 
58 mt  36 _______ ku Klrjamoldd',  1800-luku, kirkonkylän vanhimpia rakennuksia maisemallisesti tärkeällä paikalla  V - klr  2 27 
59 mt  36 ________ ku  Helander,  jugendrakennus  1903/1904 IV - klr  2 27 
60 mt  36 _________ ku  Tötterman, asuinrakennus kertaustyylit,  1800-luvun loppu  IV - klr  27 277 
61 ml 362  itä ku 4suinrakennus,  1 800-luvun loppu  IV - klr  28 278 
62 ml 362 1111 ku Jänispaju, aumakattoinen empirerakennus  vuodelta  1867 V - klr  31 279 
63 ml 362 1111 ku  Kangas, rakennusiyhmä  1800-luvun alusta  IV  - klr  33 280 
64 ml 362 itti ku  Peltola, asuinrakennus,  1890-luku  V - klr  34 28 
65 ml 362 itti ku Eerikkilä,  1860-luku, alkuperäisenä säilynyt tyypillinen asuinrakennus  V - klr  35 282 
68 ml 362 1111 ku Niskaportti,  1 800-luku, merkittävä kokonaisuus, empirelyyli  V - klr  36 ___3 
67 It 14519  Itä____ ku Alatupa,  1872/1928, maIsemassa  merkittävä rakennusryhmä  V - klr  37 _84 
68 it 14519  itä_________ ku  Kyttälä,  1800-luvun lopun maatilan päärakennus  IV - klr  38 28 
69 It 14519 11th 1w Haukkapää,  1904,  maisemallisesti merkittävä rakennusryhmA  V - klr  39 28 
70 It 14519 11th 1w  Yrjölä,  päärakennus.  1800-luvun loppu  IV - kl1-  40 287 
71 «fl 360 11th 1w  '(alkkilouhos,  1900-luvun alku  IV_ - klr  41 288  
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Kymen läänin yleisten teiden ympäristön tila 

Ympäristön arvokohteet 

kunta  iiii.  kohde arvolk.  kaava lähde  nro.  km 
72  mt _  11th  ku Massi, enirerakennus  n. 1 850-luvufta,  myös laajempi rakennuskokonaisuus  IV  - klr  43 289 

___i3  __  Otti ku  Navetta  Kaislaniemi,  fl. 1930,  merkittävä Ililipilarinavetta  V  - kir  44 290 
____74 '!t_  _ Itti ku Riuttaja,  1912,  paärakennus lugendtyyllnen  tila maisemassa keskeinen  V  - kir  45 291 
_____7  _  3  IttI ku _____ ____ istola.  1930-luvun klassistifles, rakennus  V  - kir  48 292 

7  ot  119  itti ku  intala.  rakennusryhmä, joka tyylillisesti edustaa  1930-luvun klassismia  V  -  kh  47 293 
77 ml 3  itti_________ ku erheniemen  koulut,  n. 1890-luku, kertaustyylit  V  - klr  48 2 
7  mt  _36  Itti_________ ku  Sihvola, tila,  1900-luvun alku  IV  -  kW 49 2 
79  mt  _36  itti_______ ku oulu,  1 900-luvun alku. jugendrakennus, joka alkuaan  on  ollut seuratalona  IV  -  kW  _____  51 2  

ot  119  itu_________  1w  ansakoulu  Myllylä,  1910-luvun kiassismi  IV  - kIt  53 29 
8  mt  119 7  itti_______ ku alliola, alkuperåisenä  säilynyt asuinrakennus  1920-luvulta  V  - kIt  54 
82  mt  36  itu__________  ku erheniemen  kartano, pä&akennus  1875 V  - klr  55  -  
83  mt  _3  Itu_________ ku uistokivi,  1960:  "Perheniemi  1460  Heikkilä Janker Ristola Korpila Napola Pappla"  IV  - kIt  56 
84 ml 36  itt__________ ku Ylisiaukkoinen kivihoivisilta,  vuosisadan vaihde  IV  -  kit 57 301 

_8 ml 119 7 1111  ku vily  ja  sillat, myllyripaikkana  1700-luvulta  IV  - kIt  302 
86 ml 3 ltd  ku Leirinmäki,  1743-1808  armeijan harjoittelupaikan muistokivi,  1969 IV  -  kW 303 
87 pt 145 4 1111  ku Kaukaan rullatehtaan  säilyneet  osat,  1900-luvun alku  V  -  kit 304 
88p!_ 145  itt ku _____ sännöitsijän  asuinrakennus,  1900-luvun alku  IV  - kIt  6 305 
89  pI  145  itu  1w  _____  Asuinrakennus, kertaustyylit,  1900-luvun alku  IV_  - kIt  64 306 
90 pt 14 14  itti ku _____ Ka4,pa-  ja  asuinrakennus, kertaustyylit,  1900-luvun alku  V  - -  kW 307 
91 ml _3  itt ku _____ A.J.Sjögrenin muistokivi,  1956 IV  - kIt______  7 308 
92 ml 3  liii ku _____ Perttola (Kalttula),  maisemallisesti merkittävä alue, alueella asutusta  jo kivikaudelia  V  - -  r______ 71 309  
93mt  3631 ltd  -_____ ku - ____ Urpanen,jugendtyyli,  1900-luvun alku  V  -  r______ 7 310  
94mt  3631  ku _____ Loikalankartano,  1900-luvun alku, rakennusryhmä  on  maisemallisesti merkittävä  V  -  It_______ 7 311  
95mt  3631  _______ ku Alestalo, jugendtyylinen  rakennus  ja talo.yhmä  1920-luvun alusta  V  - -  fr______  7 312  
96mt 	-  3631  ____  ,u  ttiIa, taloryhmä  1880-luvulta  N_  -  Ii 7 313 
97  mt 	-  3631  ______  1w  ____  'Vanha-Mäkelä,  1800-luvun alku, päärakennus erripiretyytiä  V_  -  r_____ 7 314 
98  mt  3631  ______ ku '(aa,a.  1932  päärakennus  on  vaikeaksi rapattu  IV  - -  It_____ 7 315 
99  mt  3631  ________ ku ______ Ruuhala,  tila,  1800-luvun alku, maisemallisesti merkittävä - -  It_______ 79 316 

100 it 14511  _________ ku ______ Myilylä, enipiretyylinen  rakennus  1800-luvun alusta, rakennusAyhmä  on  maisemallisesti merkittävä - -  It_______ 7 
101  mt  3631  itt_______ ku ____ Mp!fto,  rakennusryhmä  v.1908  - -  r_____  -  
102 ml 3631 I________  ku _____ olli, yksittäistalo,  jossa useita rakennushistoriallisia kerrostumia  1700-luvun lopusta alkaen  V  - kIt______  
103 ml 3631  itt ______ ku ____ alaksuen kyläkokonalsuus,  maisemallisesti merkittävä kyiåkokonaisuus  V  -  fr  -.  83 32 
104 ml 3631  itt_______  1w  ____  Hautala. empirerakannus  ja pihapiin  1840-luvulta  V  - lr  84 32 
105 it _14507  u  Hakamäki, rakennusryhmä  1 800-luvun alusta  V  -  kit_____ 322 
106 it 14  itt______ ku ____ uhta,  vanha turpeennostopaikka, joka  on  näkymiltään  ja kasviliisuudeftaan  merkittävä  IV  -  It_____ 86 32 
107 ml  ku arrala,  1700-1800  lukujen vaihde, emprevaikutteinen päärakennus, nykyisin talomuseona  IV  - kIt -  88 324 
108  tnt _______  1w  iomala  ja  ympäristö,  1800-luvun loppu, asuinrakennus, jolla  on  maisemalista  merkitystä  IV  -  kit_____ 89 325 
109  vt -  1  _______ ku Mankalan  rautatieaseman ympäristö,  1800-luvun loppu  V  -  It______ 93 328 
110 ml 3 31 ltd_________  ku Plentaloalue,  1950-luku, rakennettu voimalaitoksen työntekijöille  V  - -  r_______ 94 327 
111 ml 3  itt________ ku  Asuinrakennus,  1800-luvun loppu, maisemallisest näkyvä paikka - -  r______ 95 328 
112  nfl  3  itt_______ ku Mankalan  voimalaitos,  1950,  ympäristö esihistorialilsesti merkittävä - -  It_____ 96 329 
113 ml lilt_________  ku  so-Parolan  pappila,  1 900-luvun alku, kertaustyylit - -  r_______ 97 330 
114 ml ltd_________  ku  Asuinrakennus,  1800-luku  IV  - - kIt  98 331 
115 ml  -  ltd_________  ku Yrjölä,  1800-luku, pihapiin  on  maisemallisesti merkittävä kokonaisuus - - kIt  99 332 
116  mt - itt_______ ku Taavila,  1855/1880-lukulta  oleva tila - - kIt  100 333  
ll7mt  1  11tt  1w  Jermilä,maatilanpaärakennusl939 - -  k_ 101 334 
118  tnt  363  litti  1w  Maamiesseurantalo,  1880-luku, rakennustekniikaltaan merkittävä  IV  -  kit 104 335 
119  tnt 363Iitti  1w  (esäharju,  1930-luku, rakennus toiminut huvilana, täysihoitolana  ja lomakotina,  lähellä kalmisto  IV  - kIt  105 336  
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Kymen läänin yleisten teiden ympäristön tila 

Ympäristön arvokohteet 

kartta  iii tienro.  kunta tyyppi tunnus lisätunn.  kohde 
Siltasaati,  1500-luvulta perlytyvä ylityspaikka  
Takala,  1800-I vunalku,maatilajapihsp.in 	 - 	 - 	 - 

Paavola, maisemallisesti keskeinen tila 	 ____________  
Kansakoulu,  1924,  edustaa  20-luvun klassismia 	 -  

Korppi, mansardikattolnen maatila  1900-luvun alusta  

arvolk.  kaava Ihde nro. 	1km  
120 mt  363 littI ku IV -  r_________ 106 	337 
121 mt  3602 litti ku  iv  -  r________ 108 	- 	338 

109 	339 
110 	340 
111 _4 

122 mt  3602 litti ku  V -  fr_________  
123 mt  3802 Ilttl ku  IV 	 - It________ 
124 ml 3602 Ilttl ku  V -  r________ 
125 tnt  3602 lItti_______ ku Yksiaukkoinen kivihoMsilta,  1900-luvun alku  IV -  Ii 112 	342 
126 vI Itti__________ ku  Mikkola, maatilan.  1850, kertaustyyllt V -  r_______ 	113 	343 
127vt  12 tIll_________ ku qusalanrautatieasema.rakennuksetl87l -1921 V -  r_______ 114 344 
128  Vt  12 itti ________ ku aupparakennus,  1 900-luvun puoliväli, liittyy rautatleaseman ympäristöön  V -  r_______ 115 34 
129  Vt  12 _________ ku iusalan  koulu,  1930,  funktionalismi  V -  fr_______  11 34 
130 mt  3602 ________ ku avillnna,  1943-44, raviradan  rakennus  V -  It_______ 10 34 
l3lvt  12 ______ ku Kauppakatu2o,ldassistinentoimisto-jaasuinrakennus,  1920-luku  V -  r_____ 11 34 
132vt -  12 ltd _______ ku auppakatu  14, klassistinen  liike-  ja  asuinrakennus,  1920-luku  V  fr______  11 34 
133  vI -  12 ________ ku oulukatu-Anttilantie-Aholanpellontie-Kulkusenkuja,  1950-luku  V -  It_______ 12 350 
1  34vt  12 _________ ku auppakatu-litintie-Hämeentie-Rautatienkatu, tyL%läisasuntoja  ja pihapiirejä,  1900-luvun alku  V -  It_______ 121 5 
135  vt  12 - - ku Eerolantie-Kauppakatu-Rautalienkatu-Kymentie,  pientaloja pihapiireineen,  1900-luvun alku  V - 	 -  r 1 
138  Vt  12 itti -- 	- ku  Metsä-Anttila,  1900-luvun alku, jugendhenkinen maatilan päärakennus  V -  r 	 - - 1 
137 vI  12 ku Kausalan  saha, ensimmäinen saha  1910-luvulta  V - klr  
138 pt 14557 ku Vlska,i,  maatila  1923 ____  V - 	kit 

- 	 kir _______  
I 

139 ot  14557 ku Rauhamäkimaatila  1937,  merkittävä maisemallisesti  IV 
140 mt  3 - ku -  Virta,  1890-luku, alkuperaisena säilynyt rakennusryhmä, maisemassa tärkeä  V - 	 kir ______  1 

141 ot  14558  Itu 	1  _____  Pietail Lyötin muistokivl,  1958 V - 	 kir ______  I 

14 ml _36 ku ______ Lyöttilän maamiesseurantalo,  1933 V - 	 klr  1 

14 ot  145 ku  _______ Anttila, rakennusryhmä  1800-luvun alku  V - 	 klr  
- 	 klr 	______  

134 
14 ot  145 ku  Eerola. jugendrakennus  1900-luvun alku  V 1 61 
14  Dt  145 1111 	ku  

ku 
______ 

Tokkola,  maatila  1900-luvun vaihteesta  V - 	 klr 	______  1 

14 pt 145 Landeripää,  maatilan päärakennus  1800-luvun tyytipirtein  V - 	kit 	- I 
147 mt  362 Kytäkauppa, funkkisrakennus Kymentaan  kylän keskeisellä paikalla  IV - 	kit 

- 	 kIt  
138 64 

ot  145 ku  ________ Koulu,  1906, Kymentaustan maisemakokonaisuuteen  kuuluva rakennus  IV 1 
mt  36 ________ ku Seurantafo,  maisemassa tärkeä rakennus  IV - 	 klr ______  14 

1 pt 14555 _________ ku Sojonlääni, vitjetymaisema,  jonka rakennuskanta  on 1900-luvun alusta  V - 	kit  _______ -- 	t I 
mt  36 ________ ku Radansuun  kartano Nyk. Kartanohotelli ns. Mantala,  1856 kertaustyylit IV - 	kit  ______ 
mt  362 _______ ku Padansuun kylänpaikka,  1443-1868, muistolcivenä portinpylväs IV  - 	kW______ 30 

53 ml 362 itti _______ ku  Perttula, rakennusryhmä maisemallisesti tärkeällä paikalla,  1880-luku kertaustyylit  IV  - kIt - 	32 

4 mt  173 ______ ku Samela, ent Perheniemen  kartanon torppa,  1920 IV - kIt  1 
ml 173 ________ ku  Louhos, katu-  ja reunakivien  käytössä oleva louhintapeikka  IV  - kIt 
mt  3602 _________ ku Tuomala,  tila  1920 V - klr  

157 mt  362 ltd ku Venevalkama,  1781,  ryhmä vene-  ja nuotta-aittoja,  jolla  on  maisemallista merkitystä  V - kIt  1 4 
1  Vt  6 matra  u  ks Immola, ketoalue lmmolan  lentokentällä,  18 ha V - ekay  
2  kl  62 matra ku  h Immolan  sahan alue, rakennuksia  V - ekr - rs49  
3  kl  62  mafia ku  h  rh,  m Insinöönniemen  asuntoalue  V - 	 ekr_______ rs46  
4  Vt  6 matra ku  h rh,m  Enso-Gutzeit 	':n Kaukopään  tehtaat  V - 	

ekr _____ rs45  378 
5  Vt  6  matta ku  h rh,m Lättllän  asuntoalue  V - 	 ekr _____ rs47  379 
6  Vt  6  matta ku  rh  m  Kolmen ristin kirkko,  Alvar  Aallon tuotantoa  V - 	 ekr _____ rs24  380 

7  Vt matta ku  rh Vuoksennniskan postItalo  V rs38  381 

8  Vt  6  matta ku  h  rh,  m Siitolan  kartano  V -  akt rs2  382 
9  Vt  mafia ku  h rh,m  Entinen linja-autoasema  ja kahvilarakennus, ns. Asevelitalo -___________  IV -  akt rs3l  383 

10  Vt matta ku  rh  m  Kaupungintalo  IV -  akt rs27  384  
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Kymen läänin yleisten teiden ympäristön tila 

Ympäristön  arvokohteet  

kartta tienro.  kunta 'tyyppi tunnus Ilsätunn. ________________________ 	kohde 	 arvolkkaava  
Hallikkaanjoen rantalehdot,  121 ha 	_________ 	 Ill 	SL 
MWThIa, reheväjokivarsiniftty 	 ______ 	 I 	 - 

Siitolan kosteikko, naurulokkikolonia, vesilintuja 	 -  

lähde nro. 1km  
1 1  mt  3953  Imatra  lu  le m  SK  (Il)  SL 385 
12  mt  395  Imatra  lii ka ____ ekay  n26 386 
1 3  vt  6  Imatra  lu  l  ______ Al-fä vi R7 
14  vt  6  Imatra  lu  k  uhanalaisen  tyräruohon  kasvupaikka 	 ll______ - 

-  

AHä 
Alla 

uhi  
hal  1 5  vt  8 metre  lu  k  ____ uhanaiaisen tyraruohon  kasvupaikka  I  

16 t 14859  mala ____ Lammassawi, kMkautinen  asuinpaikka,  I 1k  - mv  I 
17 t 14859  matra  es  _____ Lempukka, kivikautinen  asuinpaikka,  111k  - mv  2 
18  Vt  6  maIm  es  ______ Ukonniemi. kivikautinen  asuinpaikka,  I  -  111k  - mv  3 
19  mt  3981 mafra______  as  _____ Hiekkoinlahli, kivikautinen  asuinpaikka,  111k  - mv  4 
20 t 14862  matra lu  le  ______ HlIikkaanniemen  ja  Tuomelan lehdot  I - rs.to lul  4 
21 396 matra lu  m ____ matrankoski, maisemanähtävyys,  50 ha,  Eteläisen  rantamaan maisemamaakunta  Il  - maIm  22 3 
22 vI  6  matra Iu ka mmolan  keto,  18 ha.  pednneymp&tstöjen  kartoitus. arvokas  pethoslalisto  V - ekay  n25 396 
23  vt  6  malra  u S  _____ Ruokolammensuo, Isovarpuräme,  10,4 ha V - mps.to  43 397 
24  kt  6  maIm  u ____ iivuniemi, geologisesti  merkittävä kapea niemi,  11,2 ha V - mps.to  45 398 
25 Id 6  mafra  u ha  ______ nslnööriniemen supat  ja  harjut,  20,9 ha V - vps.to  44 399 
26 vI  malm  u  ks  I____  Gollkentän  alueen rehevä  ranlavyöhekasvillisuus  V - 'mps.to  41 400  

Vt  matra  u I  ______ uoksenniskan - Tienhaaran  monipuolinen  Iintualue,  1,1 ha V - mps.to  40 401  
-  Vt matra -  u ha ______ 'joksenniskan  harju, harvinainen  haijualue,  7,6 V  mps.to  39 402  

Vt  matra  u  ks  I____  mmolan  heta,  harvinainen  tervaleppäkorpi,  tärkeä  llnlualue,  4,7 ha _____  V - vmpsio  38 403  
Vt  matTa  u ______ 'emiskanjoki,  tärkeä  yolaulajalintualue,  23,1 ha V - nWs.to  37 404 

31  vI matra  u irasoja,  tärkeä  yölaulajalintualue,  21,5 ha V - ymps.to  36 405  
vI matra  u  T'wara-aseman  länsipuoli,  tärkeä  yöhaulajalintualue,  49,8 ha V - ymps.to  34 406  
vI  malm  -  u  ienlmäen laskuoja,  harvinaisen  pkku-uikun pesimämaasto  V - ymps.to  33 407  
vI  malm  u  ks önnemäen lehtikuusikko,  4,1 ha V - yrnps.to  4 408  
vI matra -  u I tä-Siltolan kosteikko,  tärkeä  lintualue,  1,9 ha V - ymps.to  5 409  
vI  malm  u S  Mansikkalan nevaräme,  harvinainen  nevaräme  ja  sitä ympärölvä  alue,  2,4 ha V - ymps.to  26 410 
ml 396  Imatra  U  ks  Paavolanrnäki, lehtomainen  kasvillisuus,  29,3 ha V - ymps.to  30 411  

38mt  3953  Imatra  ku  m  Räikkölän k1ämausema  V - ymps.to  1 412  
39mt  3953  Imatra  1w m  Vallinkosken kylämaisema  V - ymps.to  2 413 
40 ml  3953 1 1mafra ku Asikkalan  talo  IV  - ymps.to  3 414 
41  pI l488OiImatra ku Valkamon  talo  IV  - vpps.to  4 415 
42 nit 396  

- 

Imatra  - ku - OvakonsavuTlajal -asuntoalue  V - ymps.to  8 416  
43vt  - 6  Imatra Imatran Seudun Sähkön toimitalo  IV - ymps.to  38 417 
44  vt  
45vt  

6 _Imatra 	ku fyhäri Nikolauksen  kirkko  
Rönnemäen  kartano  

IV  
IV  

- 

- 

ymps.to  
ymps.to  

64 
68 

418  
419 6 _ Imatra ku_______ 

46 Vt 	_6ImaIm ku 	- 	 - 	Vuoksenniskan  ylltasle  ja  lukio  
47 Vt 	_6 _Imatra 	1w 	 Yhdyspankin Vuoksenniskan toimitalo  

1 mt 416 _Jaala 	 tu 	v 	I 	Karslavan lampi, Iintujärvi  
2ml 416 Jaala 	 tu 	h 	ni 	harjujen -jamaisemansuojelualue(seutukaavassaSl/3113)  
3 pI 14571 aala 	 tu 	• e 	 valkoselkätikan1-luokan esiintymisalue 
4 pI 14552'Jaala 	 tu 	• e 	 vatkoselkätikan 11-luokan esiintymisalue  
5 pI 14550 Jaala 	 tu 	e 	 vatkoselkätikan 11-luokan esiintymisalue  
6kt 	- 	 60Jaala 	tu 	e 	 Kuusinensaari,valkoselkätikan 11-luokan esiintymisalue, vanhojenmetsien suojeluohjelma  
7kt 	6OIJaala 	 tu 	le 	m,  ka 	Jaatan TervajäMen  ympäristö 	 ____________  
8mt 	362ja 	 tu 	ka 	 Makkosen kaksi katajaa,  Iuonnonmuistomeilcki 	 ________ 
9 _Id 60 _Jaala 	 tu 	ka 	 Seivässuonsääksimänty,luonnonmuistomerkki 

10 _kl 60  ,Jaala 	 tu 	v 	le,  ka 	Ritin  lähleikkö,lehtokorpialue, ojilettu,  valtakunnallinen  lehlojensuojeluohjelma  
11  kl 	60  Jaala 	lu 	ka 	 seutukaavan luonnonsuojetualue (SL3021)  

IV  - ymps.to  74 420 
IV  - ymps.lo  75 421 
V - VYP  v32 422 
II Si 513113 423 

- LH  val  424 
I - LH va2  425 
I - LH va3  426 
I - LH va4  427 
II  StJl  SKO)  5U1680 428 

- LH lm77  429 
- LH  1m79 430 

I - VYP  vi 431 
II_ SL SKY  SL3021  432 
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Kymen läanin yleisten teiden ympäristön tila 

Ympäristön arvokohteet 

kartta 	•  tl!!  
--  12  kt 

_1  3kt 
1 4  kt 

- - _ipL__  
1  ept 
1 7  rnt  
1  8mt_  
1  9mt  
2Omt  
21  mt 

'11•  kunta tunnus  II5tUnn.  kohde 
Untukymi,vaitajcunnallinenlinttjvesikohde  
Kyrönlahti, vaitakunnallinen tintuvesikohde 
Suolahti, valtakunnallinen lintuvesikohde  
Jaalanlahti,  valtakunnallinen lintuvesikohde 	 __iI_  
Mölövuoren kallioalue,  43 ha  
Kimolan  kanavan kallioalue.  248 ha 	 ________  
Kimolanlanden kallioalue,  81 ha 
Isovuori,  3 ha 	 -  
Sippolarr,i,  paikallisesti arvokas penvesi, kartoituskohde  
Lakkalampi,  paikallisesti arvokas pienvesi, kaitoituskoflde  

arvolk.  kaava  Ihd riro. 1km 
6OJaaia lu  l  _____ Il  SKY  SL690  433 

__!piJaala  It_____ l_____  ______ ll  SL SKY  SL3020  434 
6OJaaJa lu  I ______  i ll 

lv 

SL SKY  SL3022  435 
1  4559Jaa1a lu  I ______ SL KY  SL3019  436 
145la  U g  WH kt 

363  Jaala  U_ L. V - VYH kk2  
_____  

438 
363  Jaala  u O  V - VYH kk3  439 
416  Jaala  -  U  V - VYH kk4  44  
416  Jaala  U v  V - VYP ivki  44 
416  Jaala  u v  V - VYP ivk2  44 

22 ml 416  Jaala  u q  Hosianmäki,  paikallisesti arvokkaatkallioalueet - ____  V - VYH  iski  44 
23 ml 363  Jaala  u m  Jaalan kirkonkylä, ha,junnnnekylä  1200 ha.  Itäisen Järvi-Suomen maisemamaakunta  N - atm  17 444 
24  mt  362  Jaala  ku Haverin ka,lano,lugendtyyli  1910 V -  LP 44 
2 ml 363  Jaala  ku Kimolan  kanava  ja laidun-  la  peltoviljelyalue,  1962-69,  pituus 5km  V -  LP 2 44 
2 mt  Jaala  ku Ionojan  kartano,  1872 V - LR  447 
27 ml  -  Jaala  - -  k_  _____ lonojan  mylly,  1 930-luku (arvio)  V -  LP 4 44 
2 ml  Jaala  ku ______ Torppakokonaisuus, vuoraamattomia hirsirakennuksia  1800-luvun lopusta  V -  LA 44 
29 ml 36  Jaala  ku ____  Jaalan palon muistomerkki.  1946 V -  LA 450 
30  rnt  Jaala  ku ____  Hautala. pitkänurkkainen talonpoikaistalo  1800-luvulta  V -  LA 7 45 
3 ml -  Jaala  ku _____  Heiskala, jugendvaukutteinen rakennus maisemallisesti keskeisellä palkalla,  1927 V -  LA 452 
3 ml  Jaala 	1w  

Jaala 	 ku 
Jaala 	 ku 

______ l(i,kkoherran ppila  Tokkola.  1908 V -  LA 9 4 
-- 	33  

34  
mt  _____  Kylä-Heikkilä, tila maisemalisesti merkittävällä paikalla,1  800-luku  V -  LA j __4 
mt  _____  Ala-Poteil,  1924  tila  LR  __j __4 

35  mt Jaaja 	 ku 
Jaala 	ku - 
Jaala 	 ku 
Jaala 	 ku 

____  Ylä-Poteii,  1430  muodostetun ratsutilan kantatila  V -  LP 1 __4 
36 
37 

mt  3  ______  Jaalan kirkko,  1878 V -  LP 4 7 
ml _36  ______ Lilkasen kauparalcennus,  1800-luku  V -  LP 4 4 

38 ml 3  _____ Reduttl,  1788-90,  suorakaiteen muotoinen maavarustus  V - LR  4 
39 mt  3  Jaala 	 ku ____ Veteraanitalo,  1860-luku/1940-Iuvulla  muutoksia  V -  LP 4 0 
40 ml 3  Jaala  • ku _____ Seurantalo,  1900-luvun alku  V -  LA 17 4 
41  mt  363  Jaala 	 ku 

Jaala 	 ku 
Jaaia 	 ku 
Jaala 	 ku 

_____ Kyrönkyla,  kolmen maatilan påäralcennukset,  1900-luvun alku  V -  LA 4 
42 ml _3  _____ Nurmela,  tila, siirretty paikalle  v. 1906 V -  LA 4 
43 ml 3 ____ Fuortui,  arvokas pihiiri, maisemallisesti merkittävä paikka  V -  LP 20 4  
44mt  3  _____ Kesänienii,pyöröhirsinenjugendhuvilav.1914  V -  LA 2 _465 
45  kl  60  Jaala 	ku - 

Jaala 	 ku 	- 

Jaala 	 ku 
Jaala 	 ku 

-  Hautala, palojärven kylän ensimmäinen asuttu tila.  v.1878 V  LR  22 46 
48  kl  8  ______ Jankenn puustellin  asuinrakennus,  1700-luku, siirretty  V -  LP 2 467 
47  mt  36  ____ 

_____ 
Myllysiftaja  myllyn paikka, kotmiaukkoinen holvattu kMsilta  
Puolakan  sitta ___________________  

V  
V 

-  
- 

LA 
LR  

2 
2 

468 
469 48 ml 36  

49 ml 369  Jaala  ku - _____ Puolakan rajakivi  V -  LP 2 470 
50 ml 369  Jaala  ku ____ Pyörylänkylä.  varhaiskeskiajalla synty1 kylä, jossa edustavaa kansanomaista arkkitetituuria  V -  LA 27 47 
51 ml 369  Jaala  ku ____ Mlickola,  maalaistalo  1800-luvulta  V -  LA 2 472 
52 ml 369  Jaala ku ____ Perttola,  maatilan pihlirin rakennukset merkittäviä  V -  LA 29 473 
53 mt  369  Jaala  --  k ______ Perätalo,  tila  1900-luvun alku  V -  LA 3 -  474 
54 it 14570  Jaala  ku ______  Vanan tehdasalue ja  ympäristö, tuotanto alkoi  v. 1872 V -  LA 3 47 
55 it 14570  Jaala  ku ______ Työläisasuntoalue,  1900-luvun alku  V -  LP 32 476 
56 t 14569  Jaala  ku _____ Nisuksen kyläkokonaisuus,  työläisten asuntoja  kosken  partaalla  V -  LA 33 477 
57 ml 14569  Jaala  1w  ______ 'emminkäisen  huvila, kailalaistyyppinen huvila  1946 V - LR  34 478 
58 ml 416  Jaala  1w  ______ Silkava,  Iso-Ruhmaksen rannalla oleva lihaA kylä  ja pelbviljelyalue  V -  LA 35 479 
59 ml 416  Jaala  1w  ______ 9iikavan museoaitta,  1700/1800-luku  V -  LA 36 480  
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Kymen läänin yleisten teiden ympäristön tila 

Ympäristön arvokohteet 

kartta  tielk.  ii  kunta tI  tunnus Ilsätunn.  kohde  arvolk.  kaava lähde  nro. 1km  
60 mt  __Ai!  Jeala  lç___ _____ ______ Silkavan  koulu, klassistinen rakennus  1920-luvufta IV - KLR  37 481 
61 t 14552  Jaata ku _____ '-leffansaan, uusrenessanssipäärakennus,  1800-luvun loppu  IV - KLR  _O 482 
62 t 14552 laaJa ku _____ Aurantola, tha  IV - KLR  _1 483 

___!3  14562 eats ku _____ Ansalahti, viljelyseutu  ja  kulttuurimaisema  V - KLR  43 484 
______c4 Pt__  asia ku ______ Ansalanden  koulu,  1920-luku  V - KLR  44 485 

65 t 14562 asIa ku ______  iskola, vuoraamaton  päärakennus  on  vanhimpia rakennuksia Jaalassa,  1700-luku  V - KLR  45 486 
66 t 14562 aala  Ku _____  Lampila, tila  V - KLA  46 487 
67 ml 41 asIa ku _____  Hartolan seurantalo  ja  tanssilava  V - KLR  4 4 
68 ml 41 aala ku ______ siltanen,  entinen kestikievari, nykyisin kahvila  V - KLR  4 4 
69 ml _4 aala  Ku ______ Huhdasjärven  koulu  V - KLR  5 4 
70 mt  416  asia ku ______ Huhdasjärven museoalue,  rakennukset siirretty paikalle pihapiiriksi  V -  LA 51 491 
71 pI  14571  Jaala  Ku Jurvala, emtinen torppa  1800-luvun lopusta  V -  LA 52 492 
72 ot  14571  Jaala ku ______  Variksen kaupunki, kyläkokonaisuuden kivijalat korkealla mäellä  V -  LA 53 493 
73 01 14571  Jaala ku ______  Mäkelän taistelun muistomerkki Wapaussota mulsto...'1928  V - LR  5? 494 
74 Pt 14571  Jaala ku  Sipilä. merkittävä asuinrakennus, jolla  on maisemaltista  arvoa  V -  LA 58 495 
75 pt  14571  Jaala ku  Vierulan torppa,  1800-luvun loppu  V - LR  59 496 
76  kl  60 Jaaia ku Juoksuhaudat,  1906-1912 V -  LA 32 497 
77 mt  416  Jaala lu Pienvesistajen kaitoituskohde  V - VYP sk3  498 
78  kl  60  Jaala  Ku  Rautkoski,  klassistinen  tilan päärakennus,  1938 V -  LA 42 499 

1 pt 14  Joutseno  u Ii mg__  Haukilanden harjualue,  72 ha ii S K(l)  S506 500 
2ot  1  Joutseno ku  h  rh Pu,in kasarmit,  asuntoalue  V - ekr rsl7  501 
3 Dl 14  Joutseno ku  h  rh  Joutsenon Pulpin henkilöstöpåälllkän talo  V - ekr rsl8  502 
4 pI  14 32 -loutseno ku  h  rh  Joutseno-Pulpin  selluloosatehdas, perustettu  1908 V - ekr rsl6  5 
501 148  Joutseno  Ku h rh,m  Oy  Hackman Ab:n teollisuuslaitos, Honkalahti V - 8kr rsl9  5 
801 1'  Joutseno 	ku 	h 	rh,m  

Joutseno 	ku 	h 	 - 

•Joutseno 	ku 	h 	rh,m  
Joutseno 	 -  Ku 	h 	rh,  m  

Joutsenon opisto, Värrön hovi, Pöyhiän hovi  V - ekr rs5  5 
7Dt  148  Pöyhiän  sahan paka  V - ekr rs6  506 
8 Pt 1485  Kirkkoherran pappila. Karsturanta  V - ekr rs2  
9 t 14852  Tapiolan emäntäkoulu, Karsturanta  V - 8kr rs8 
l0t  148 loutseno 	ku  m ______ 

h 
_____ 
_____ 
m  
h, m  

Jänhiälän  kulttuurimaisema  
'<kiatien  asuntoalue  
Tyrmisentie  2, Honkalahti,  asuinrakennus 

 Kirkkomäen piiskuupetäjä 
Kesolan myllyn seutu  
Joutsenon kirkko  

V 
V 
V 

IV 
IV 

- 

- 

-  

- 

- 

ekr 
ekr 
akt 
LH 

 8kr 
ekr 

rs26 
 rs2l 

rs22 
1m84 
rs24 

 rsl 

_0 
511 
512 
513 
514 

11 vI  Joutseno 	Ku rn  
- 	12 

13 
vI  6  Joutseno 	Ku -- rn 
vI  6  Joutseno 	lu - ka 

14  st  6  Joutseno 	ku  rh  
15 ml 393  Joutseno 	ku 	r 

Joutseno  - 	 ku 	h 
Joutseno 	kuh 	- -  

Joutseno  -- 	- kum 
Joutseno 	- - lu 	- ka 	- 

outseno 	lu 	ks 

16 mt  393  m Kotiseutumuseo (pitäjantupa)  IV - ekr rs  515 
17 ä 14844  rh Alapappila  IV -  akt rs3  516 
18 ml 393  _____  Elskolan  kylän kulttuurimaisema  IV - ekr rs25 517 -  

19 ml 393  ______ Kaivola,  keto,  0,6 ha V - 8ky  n34 518 
20 mt  3951 ______ Pätilä, kallioketo,  0,6 ha V - eIy__  n33 519 
21 vI  6 outseno lu  v ______ Kolmaslampi,  pieni metsälampi  IV - VYP  v34 520 
22  vt  6 outseno lu  v ____ Raaskalampi, umpeenkasvava suolampare  V - VYP  v35 521 
23 14858 outseno lu ka ____ Joutsenranta.  keto  0,6 ha V - ekay -  n28 522 
24 ml 3964 outseno ku  h ______ Korvenkylän työväentalo  V - 8kr 	rsl  1 523 
25 vI  6 cutseno ku  rh _____ Korverikylän  vanha kansakoulu  V - ekr 	rslO  524 
26 01 14855 outseno ku  h ______ holan  koulu  V - 8kr 	rs9  525 
27 pI  14855  Joutseno lu ka ______ Nilnimäen  luonnonsuojelualue,  14 ha - LH 	sI  526 
28 pI  14857  Joutseno lu ka ______ Holmanjoki, jokivarsinlitty  0,9 ha V -  &y 	n35 527 
29 01 14857  Joutseno Iu ka Myllyoja, jokivarsinhitty  IV - ekay 	n36 528 
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Kymen läanin yleisten teiden ympäristön tila 

Ympäristön arvokohteet 

kartta kunta tyyppi tunnus IIsäWnn ___________________________ 	kohde 	 arvolk. kaava 
Lallonmäki,  keto  0,2 ha 	 ______ 	______  IV 	-  

Ihde nro. 
n37 

1km  
529 30 mt ___  Joutseno lu  ks 

31 pt !4!?  loutseno lu  l!__ _ KMsaaren lettokorven  luonnonsuojelualue, Iehtons.ohj. kohde -  UI  s2 530 
32 mt  Joutseno lu  I SuoiwmaanjäM, vaitakunnalinen lintuvesikohde • AHä lvi  531 

____3 ___5  Joutseno  Li___ I_____ e,k runkolehmuksia  ja lehtipuupäkkelöltä, harmaapäätikka - AHä lai  532 
__j4 '!!!__  ___5  Joutseno____  'L__ L oesäjuuri,  uhanalaisen kasvin kasvupaikka - AHä uhi  
_____5 q!___ loutseno tL___ ! 

_-____ 
kalasääski,  uhanalaisen linnun pesimäalue - AHä uh2  534 

38  vt  6  Joutseno  u ha 
-____ 

Ukonhaudat,  ensimmäinen Salpausselka, haujes.ohj. kehräää, pohjantikka, huu-  ja kanahaukka - VYP  hal  535 
37  vt  6  Joutseno  u ha Ahvenlammen hajualue,  ensimmäinen Saipausselkä  V • VYP ha2  536 
3 mt  393  Joutseno  u ha Kankaanselkä  ja Häränojankangas  V VYP ha3  
3  vt  6  Joutseno  ii ha Joutsenonkangas,  ensimmäinen Saipausselkä  V - VYP haS  

4 mt  395  Joutseno  U  Unnamäen kailioalue,  200 ha V - VYH kkl  

4  Dt  1485  •Joutseno  u q__ Mustamäki,  65 ha V VTh kk2  54 

__4 mt_  3  Joutseno  es HarAe,r81dCIÖelUS,U(IP)PC - mv  9 541 

4 ml 3  Joutseno  ii  rn Konntjnsuo -  Joutsenon kirkonkylä,  13000 ha,  Eteläisen rantamaan maisemamaakunta  I • matm  15 54 

4 ml _3 loutseno  u ha Leppäsmäki,  arvokas harjualue,  50 ha V - mps.to  1u2 54 

4 ot  14856  Joutseno  u le Suunjoen tulvalehto,  2,0 ha V - vmps.to  1u3 544 

46 vi 6  -Joutseno  u ka dankankaan kangasvuokon  kasvupaikka, runsas esiintymä  V - vpS.tO kani  54 

47 vi 6  —  Joutseno  U I ianalaisen  (St) hehrääjän lokavuotinen soidinalue, Joutsenonkangas, Vihavalsenkangas V - ymps.to  kohl 54 

4 3 loutseno  u I Mehiläishaukkareviiri  V -  pp_ mehl  54 

4 vi 6  Joutseno  u I -Joutsenonkankaan  merkittävät yölaula-aIueet  V - vrnp4 	- völ  54 

SOot  14832  -Joutseno ku  Oy  Hackman Ab:n  teollisuuslaitoksen yflänStö, Honkaiahti,  1910-luku  V - 0kr 	-  20 549 

ml 367  Kouvola —  u Seutukaavan suojeluaiue, kaavaselostus  puuttuu  II SL SKY 	- 	- SL 550 

2 mt  356  Kotka  u a v Ahvionkosket, kosidluonto,  myös valkoselkätikan -luokan eslintyrnisalue 	- 	— ________ SU4  SK SU4786  551 

3 at 14618  Kotka  u le ka Kilpirannan saarnilehto, luonnonmuistomerkkinä  rauhoitettu, - LH  ml 552 

4 mt  357  Kotka  u k - Haepasenjoki,  uhanalaisen luuttolraislan kasvupaikka  I - LH  kl  553 

5 ml 356  Kotka  u e valkoselkätikan  1-luokan esiintymisalue 	 - __________ - LH  val  554 

8  Vt  7  Kotka  u a valkoselkätikan  11 -luokan eslintymisalue  I - LH va3  555 

7 vI  15  Kotka  u e valkoselkädkan  11-luokan esiintym,salue  I - LH va2  556 

8 ot  14619  Kotka  u v Pemoon  kosket, alueella luonnonsuojleukohteita 	esihistonallissa kohteita  II SU4  S)____ SU4784  557 

_9 pt 14619  Kotka  u ka seutukaavan  luonnonsuojelualue (SL/3003), Kymijoen rantaluontoa  Ii SL SKY SL3003  

0 nfl  3712  Kotka  u a Suurivuori,  84 ha 	 -  V - VYH kkl  

1 nfl  357  Kotka  u Vehkovuori,  28 ha V - VYH kk2  

12 ml 3571  Kotka  es Tamsan  kansakoulu, esihistorlalllnen asukIpalkka.  1111k - mv  

13 ml 37  Kotka  es Itäranta, hiidenkiukalta2  (3?), lIk - mv  2 

14 pt 1461 otka  es Pankan  hautausmaa, kMkaulinen asuinpaikka,  Ilk - mv  9 

15 pI  1481 aIka  es Kytkinasema, kivikautinen  asuinpaikka  tai  hauta,  111k - mv  3 4 

1601 1461 olka  es MIIyloski, kivikautinen  asuinpaikka,  lik - mv  6 

l7mt  357 otka  es Tarvaniemi,kivikautlnenasuinpaikka?,lIIk - mv  _9 5 

ml 7 -  otka  es I-1eposuonpalto, kMkautinen asuinpaIkka, Ilk - mv  10 7 

ml aIka  es  Einola, kivikautinen asuinpaikka,  111k - mv  il  

2 ml otka  es Toyryla, kivikautinen  asuinpaikka,  Ilk - mv  12 ____9 

2 ml 1  Kotka  es  Porkka, kivikautinen asuinpaikka,  111k - - mv  13 570 

22 ml 14  Kotka  es Nikeli, kivikautinen asuInpaikka,  1111k - mv - 	14 571 

2 ml 14  Kotka  es Saviojanmald, kivlkautinen  asuinpaikka,  111k mv -  l 	572 

2 ot  146  Kotka --  es Turveaho, kMkautlnen  asuinpaikka,  Ilk - mv  16 	3 

2 Dl 14  Kotka  es __________  Eerolan metsä, kivikautinen asuinpaikka,  Ilk 	 __________ - mv  17 	574 

2 Pt 1461  Kotka  es Ferolan  mäki, kivikautinen asuinpaikka,  111k - mv - 	18 	575 

2 at 1461  Kotka  es 
____________ 
___________ Kukkurmäki, kivikautinen  asuinpaikka,  111k - - mv  19 	576 
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Kymen läänin yleisten teiden ympäristön tila 

Ympäristön arvokohteet 

iiiic. tienro.  kunta tunnus lisätunn.  kohde eik.  kaava lähde nro. 1km  
-p pt__ 14618  Kotka ___ _____ Mäntymäki, kivikautinen  asuinpaikka.  II 1k - mv  20 577 
___! !!__  357  Kotka __ - Suijento, kMkautinen  asuinpaikka,  Il  1k - mv  21 578 
__!o  mt  3582  Kotka  es Kuppaxkorpi, kivikautinen asuinpkka.  II 1k - mv  22 579 

31 ml 3582  Kotka  es  Saukko, kivikautinen asuinpailcka,  Il  1k - mv  23 580 
-  t___ 1 5  Kotka __ ____ -  Tuuli, kivikautinen asuinpakka,  Ill 1k - mv  24 58 
___ 'pL_  3584  Kotka __ ____ - Vilkki, kMkautinen  asuinpaikka,  Il  1k - mv  25 582 

-  3584  Kotka ___ _____  Kalliola, kMkautinen asuinpkka,  Il  1k - mv  26 5 
mt  3584  Kotka  es Vilkin  saha, kMkautinen asuinpaikka,  111k - mv  27 5 
mt  3584  Kotka  es Nikkannmäld, kMkautinen  asuinpaikka,  111k - mv  28 585 

37  im  3584  Kotka  es Noveta. kivikautinen  asuinpaikka.  111k - mv  29 5 
38  im  3584  Kotka  es Mäyränmäid, kivikautinen  asuinpaikka,  111k - mv  30 5 
3  Vt l5Kolka  es '<oivisniitynmäki,kMkautinenhauta,IIIIk - mv 31 -  588 
4  vt  15  Kotka  es Kio, kivikautinen  asuinpaikka,  111k - - mv 32 -  5 
4  vt  15  Kotka  es Suuretniityt,kivikautinenasuinpaikka,IIk - mv 33 -  590 
4 mt  3583  Kotka 	es ______ Juurlkoqpl  1, kivikautinen  asuinpaikka,  Ilk - mv  34 	591 

- 	35 	592 
- 	38 	593 

39 	59 
40 
12 

108 

43 ml 3583  Kotka 	es  - - 
Kotka 	es - 

______ -luurikorpl  2, kivikautinen  asuinpaikka,  III 1k - mv 
4 
4 
4 

vI  15  - Metsäriiitty,kivikautinenasuinpaikka,IIIk  I - mv - 

mt  357  Kotka 	es Jxivimåki  1, kvartsilouhos, kivikautinen?, II Ic I - mv  
ml 357  Kotka 	es ______  Kivimäki  2, kvartsilouhos, kivikautinen?, 111k I - mv  

47 Pt 14618'Kotka lu  m _____ 
______ 

'cymijoen  laakson maisema-alue,  18 000 ha,  eteläisen rantamaan maisemama.nta 
 NuorisoseurantaloTainio,  1913 

Il 
IV 

- 

- 

maIm 
 klr 48 fl 14618  Kotka 	ku 

49 Pt 14618  Kotka 	ku _____ Hinttula,  tila  1842,  päärakennus empireä  V -  fr______  109 
50 pt 14618  Kotka 	ku ______ Jappilän  koulu,  1897 IV -  fr  -  

5  Vt  7  Kotka 	ku ______ ColIlnn kaitano,  1800-luvun loppu  V -  Pr_______ 113 
52 mt  357  Kotka 	ku  

_____ 
 ______ 

____ 
____ 
____ 

Kuhn  tilan päärakennus,  1800-luvun alku  
Kymin ldrkkoherran pappila  
Kuntala  Bärlundin talo, hirsirakennus  1880-luvulta  
'(arhulan  yhteiskoulu,  1923 
Otsolan pientaloahue, 1945-47 
Munkidsaari,  1790-luku, Silkakosken saan, joka  on  säilynyt luorinonvaraisena  

V 
V 
V 
V 
V 
V 

- 

 - 

- 

- 

 - 

hr 
r______ 
r_______ 
fr_____ 

 khr______ 
Pr_____ 

125 
127 
128 
138 
137 

_i!7 

1 
53  Vt  7  Kotka 	ku 
54 mt  3571 otka 	ku 
55  Vt  7 aIka 	ku 
56 vI  7 otka 	ku 
57 pt 1461 aIka 	ku 	- 

uusankoski 	tu 	m 
'jusankoskl 	lu 	s 
uusankoski 	tu 	te 
iusankoski - 	 lu 	k 	_J  
uusankoskl 	lu 	g 
'iusankoskl - lu 	g 
uusankoskl 	es 

1 mt  458 ____  Seutukaavassa oleva arvokas maisema-alue, Kyrrujoidlaaksoa  II -  K_____ ma 7 
2  Vt  6 Savonsuo  II -  K_______ SU1698  
3 vI Rantarinteen  lehto,  5 ha.  alueella  on  myös historiallisesti merkittävä Ruotsalan redutti -  UI ____  182 809 

_4 
5 

ml 363 
- 	

- 

_____ 
Harjunjaki. ketonukki,  uhanalaisen kasvin kasvupaikka  I -  UI______  kl  __8 

at 1457 Huuhkajanvuoti,  17 ha V - VTh kkl  6 
6  
7 

kl  60 _____  t-Iuuhkajavuoil. 7 ha V - VYH kk2  8 
mt  36 Pakanavuori, kalliomaalaus,  Ilk - mv  1 813 

8 vI 'iusankoski  es ____ PasiIta. kiviröykkiö,  111k mv  2 614 
9 vI  1 uusankoski  Ii rn Kyjoen  laakson maisema-alue,  18000 ha,  eteläisen rantamaan maisemamaakunta - matm  12 615 

10 - -  ml 366  Kuusankoski ku  I-4aarakallion ratavartijan  talot,  1890-luku  V - khr  32 818 
11 ml 366 KuusankoskI ku Suvikalllo, pyöröhirsinen  huvila,  n.1900 V - klr  33 817 
12 
13 

ml 366  Kuusankoski 	ku 
Kuusankoski 	ku 

Haijula,  tila, joka  on  merkittävä  osa  maisemaa  V - klr  35 618 
mt  369  Mattilan kansakoulu,  1924-25 V -  kW 36 619 

14 it 366 KuusankoskI 	ku  Mattilan lastenkoti, sijaitsee maisemallisesti merkittävällä paikalla  1929 
Kyttälä, tila, joka pedytyy  1500-luvulta  

V 
V 

- 

 - 

kW 
kW 

37 
45 

620 
621 15 vI -  Kuusankoski 	ku -  

16 vI  Kuusankoski 	ku Kausalankankaan taisteluhaudat,  1916-17 V -  kW 47 622 
17 it 3622  Kuusankoski 	ku - - 

ku 1 4568Kuusankoski 
Hletasihta,  tila, jossa  on  eri-ikäistä rakennuskantaa  V - klr  55 623 

18 pI  Pilkanmaan  kartano.  1933 arkkit. Heikki Silkonen IV - klr  56 624 
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Kymen läänin yleisten teiden ympäristön tila 

Ympäristön arvokohteet 

kartta ik  :i  kunta tyyppi tunnus lIstunn.  kohde ____________________ arvolk.  kaava lähde  nio.  1km  
1 9 pt  Kuusankoski ku aukkola. asuintaio maisemailisesti  komealla paikalla,  1892 V - kir  57 62 
20 mt  3641  Kuusankoski ku  Kodan  SilIat 	 __________  

uonnonsuojelualue 	 _________ 
VaikoseflcAtkan esiintymaiue ________________ 

V - kfr  64 
21  vt  6  Kuusankoski  U  - LH  Psi 
22  vt  Vuusankoski  u ___ _ LH  val  

I mt_t  380 L,peenranta  u  ks iiti& nurminiitty,  1 .2 ha, peilnneymp&istökartoitus V - klr  n48 
___  

2 mt __ peenranta ku  Ii Uftto.uuhi  V - klr rsTT  
3 !t__ _i4?  Lpeenranta  u S 0  Luhtaiammerisuo,  50 ha,  valtakunnallinen soidensuojeluolijelrna, kailiosinisiipi  SL SK(I) SL11I  
4 __4P?  peenranta ku  h Salpalinja,  ii  maailmansodan aikaisen puoiustusiinjan rakenteita  V - ekr rs78  32 
5 l!!t___  408 Lpeenranta ku  h m Kaupunginiahti -  Linnoitus  I S SK(i)  S259 33 
6 mt  4081 Lpeenranta  u le ka Niemisenkäen lehtoalue,  15 ha, kirkiruoho, ampuhaukka, nuolihaukka 	______________ SL S(!)ympto  SLI  4 
7 mt  4081 appeenranta  u  ks Sudensalmi,  vanhojen metsien suojeiuohjeiman kohde, kalasääski, nuoiihauka, ampuhaukka -  ympsto 	vml  - 5 
8  Vt  6  Lappeenranta  u k  uhanalaisen keftalynsimön kasvupaldca  ympsto 	uhk  6 6 
9 ml 14811 appeenranta  u e  

e  
uhanalaisen pohjantikan eiinaiue -  ympsto 	uhel  6 7 

10 mt  14796  Lappeenranta  ii uhanalaisen koskikaran esiintymisaiue -  ympsto 	uhe2  63 
11 mt  389 appeenranta  u e uhanaiaisen kehrääjan esiintymisaiue ___________________________ -  ympsto  uhe3  8 
12 mt  389  Lappeenranta  u e  uharialaisen kalasääsken esiintymisalue -  ympsto  uhe4  64 
13 mt  390 appeenranta  u e  ______ uhanalalsen kalasääsken esiintymisalue - vmpo uhe5  64 
14 mt  14790  Lappeenranta  u e  ____ uhanaiaisen ampuhaukan esiintynsalue - ympeto uhe6  6 
15 mt  14790 appeenranta  u e  _____ uhanaiaisen pohjantikan esiintymisalue -  ympsto  uhe7  6 
16 mt  14830  Lappeenranta  u e  ____ jhanalaisen tuulihaukan esiintymlsaiue - ympato uhe8  64 
17  vt  13 appeenranta  u e  - ____  uhanalaisen ampuhaukan esiintymisalue - -  ympsto  uhe9  645 
18 ml 14822  Lappeenranta  u k ____ 'jhanaiaisen kaitloakankaalin  kasvupaikka - ympeto uhk3  646 
19 nfl  387  Lappeenranta  u v -  a 

_____ 
rh,  m  

Hanhikempin pohjavesialue, suojeivalue,  alueella uhanalainen kiljukolka 
 Kangasvuokon kasvupaikkoja 

Kaukas Oy:n tehtaat, Parkkarila  
V_ 
V 

S  
- 
- 

SK(i) 
 ekay 

 etcr 

8403 
ks  
rs62  

647 
648 
649 

20  Vt  6  Lappeenranta  u  ks - 
21 rnt 
22vt 

4081  Lappeenranta ku  h 	-  
h -  13  Lappeenranta ku  m Hakab,  asuntoalue  V - ekr rs7l  650 

23vt_  
Vt  

6  Lappeenranta 
Lappeenranta 

ku 
 ku 

h 	-  
h  

rh,  m  Saimaan kanava, valmistui  1858 V . ekr rs59  651 
24  6  rh  

_____ 
rn 

Mustolan ala-aste  
Pontuksen  kaivanto, Kaarle iX:n aIkainen  (1607-08) kanavolmisyritys 
Lamposaan, ent.  sahan paikka jaasuinrakennuksia  

V_ 
V 
V 

- 
- 
- 

ekr 
ekr 
ekr 

rs22 
 rs6O 

rs73 

652 
653 
854 

25  vt  Lappeenranta ku  h - 
26 it 1482  Lappeenranta 	ku 	h 	- 

Lappeenranta 	ku 	h  
appeenranta 	Lu 	ka 	- 

Lappeenranta 	ku 	rh  

27 it 1482  rh,  m Muukonniemen  kansakoulu  V - e1a rs32  
28 it 14832 ____ 

- 	-  
- 

rh,  m  
-- - 

Tynsevän  
Maijasen tila, Saikkola  V - 

UI 
ekr 

Imi  15 
rs2l -  29 it 14833  

30 it 14833  Lappeenranta 	ku 	h Pelkolan huoftolcoti, köyhäintalo  V - ekr rs79 858 --  
3lpt  14833  

14833 
Lappeenranta 
appeenranta 

ku 	h  
ku 	rh  

Saimaan kanava, valmistui  1858 V - ekr rs59  _65 
32pt  Tässilta  V - ekr rs94  660 
33pt  14831  Lappeenranta - ku  rh  m Lempiälän  kansakoulu  IV - ekr rs88 - 
34mt  387  Lappeenranta  u ka _____ Mäntylänniemen  vaikeiden neidonvaippojen alue, luonnonmuistomerkki  I - LH  1m113 
35vt  6  Lappeenranta ku  h  rh  Ihalaisten muuntoasema, Simolantie  IV - ekr rs37 - 
36mt  387 appeenranta ku  h  rh  Asuinrakennus, Paraistentie  IV - ekr rs44  
37 mt 387  Lappeenranta ku  h  rh  Simola  - Lappenranta  -rata IV - ekr rs84  
38 ml 387 peenranta ku  m  rh  Hanhijarven  kansakoulu  IV - ekr rs85 666 -  
39 ot  14811  Lappeenranta ku  h  rh,  m  Simolan rautatieasema  IV - ekr rs83 -  
40 ml 390  Lappeenranta  u a m l4ftmmänauteensuo,  50 ha,  uhanalaiset sääskenvalkku, kirjoicorte, suonedonvappa, kiiltovalkku  II SL Sj)ypi SL1  13 
41 ml 389  Lappeenranta ku  rh  ____  Asuinrakennus, Vainlkkala  IV - 84cr rs92 -  
42 ml 389  Lappeenranta ku  rh  m  Pekkala, huvilarakennus, Vainikicala  IV - ekr rs9l -  
43 ml 389  Lappeenranta ku  rh  m KMhoMsilta,  Vainikkala  IV - ekr rs89  671 
44 ot  14819 1..appeenranta ku  rh  ______ Savolanden  huvila, pyöröhrsinen  IV - 84cr rs9S  672  
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Kymen làänln yleisten teiden ympäristön tila 

Ymprlstön arvokohteet 

kartta kunta llsãtunn.  kohde arvolk.  kaava lähde nra. JIcj  
45 L_ ±4L9 LaPPeenranta ku  rh  rn Kesäkoti,  Vainikkala  IV - ekr rs9O  673 
46 * _i4L9  Lpeenranta lu___  I _____  Vainikkalan Telkjärvi,  63 ha, osajärvestä  Venäjän puolella  Il  SL SK(1)  $1.2 674 

_____47 t__ _i4!  Lappeenranta  u___ e  ____ Ruunakorpi, valkoselkätikka  11-1k, vanh. mets., mm. 	Ilito-orava, hmaä-ja  pikkuthdca, kalasääs4d - LH,  ympsto val  675 
____4 L_ _!? Lpeenranta  u__ I ____ Eväksenjärven lintuvesi, vaftak. lintuvesiohjelman  kohde • AHä vjij)  676 
___  4 r!!___ _! Lpeenranta  u__ ____ mikkäiehto  v  -  AHA  877 
- vL_ LaPceenranta  u I___ ____ tuvesi muufiokainen Ievähdys-  ja  ruokailualue  V -  AHA i  7 

51 mt  390  Lappeenranta  u_ I _____ HaapajäM,  valtakunnallisen lintuvesiohjelman kohde - AHä  1v2 
nit 387 appeenranta  u I _____  laskettu lampi, kurjen pesimåpaikka  V -  AHA  1v3 
mt  4081  Lappeenranta  U k _____ Idänmasmalon  kasvupaikka - AHä uhi  

54 mt  387 appeenranta  u ka ______ onnonsuojelulain  nojalla rauhoitettu metsäalue - AHä LS1 
mt  387  Lappeenranta  u  ks  k_____  vanha metsä. vaahteroita, uhanalainen pikkusieppo, Ilito-orava  I -  Al-IA VMMI  6 

6  Lappeenranta  u ha _____ Ryppäinmäki - Puslamäki,  ensimmäinen Salpausselkå  V - VYP  hal  684  
Vt  6  Lappeenranta  u ha - Joutsenonkangas,  ensimmäinen Salpausselkä  V - VYP ha2  6  
Vt anta  lu  ha lurheistenranta,  ensimmäinen Salpausselkä  V - VYP ha3  6  
Vt  Lappeenranta lu  ha  Uusi-Lavola, ensimmäinen Salpausselkä  V - VYP ha4  6 7  
vt  peenranta  u ha Kirkkomäki - Selkäharju,  ensimmäinen Salpausselkä  V - VYP haS  688 
mt  3  Lappeenranta  u ha Multamäki  V - VYP ha6  6 

6 pt 14834  Lappeenranta  -  u A.skosenmäki - Kokkokallro,  58 ha V - VYH kkl  6 
6 ot  148  Lappeenranta  u Lehosmäkl,  76 ha IV - VYH kk2  6 
6 nit 2 appeenranta  u Ehatoksenmäid - Kolmenkannanmäkl,  399 ha V_ - VYH kk3  692 
6 mt  3872  Lappeenranta  u 'almenmäld,  24 ha V_ - VYH kk4  693 
6 pt 148 appeenranta lu  q Onkelomäld,  25 ha V - VYH kk5  694 
67  Vt  13  Lappeenranta  es Saksanniemi, kivikautinen  asuinpaikka,  Ilk I - mv  1 695 
68 nit 282 appeenranta  es _____ Huhtiniemi, kivikautinen  asuinpaikka.  111k - mv  4 696 
69 ml 40  Lappeenranta  es _____ Honkasaari, kivikaulinen  asuinpaikka,  Il  tic - mv  697 
70 mt  408 appeenranta  es _____  Kaislaranta, kivikautinen asuinpaikka,  111k ___________ - mv  696 
71 mt  408  Lappeenranta  es ____  1-lyötiönsaan, kivikautinen  asuinpaikka.  111k - mv  699 
72 nit 382  ranta  es _____ Utransaan, kMkautinen  asuinpaikka,  111k - mv  i  700 
73 t 14826  Lappeenranta  es  ____ Murheistenranta, kMkautinen  asuinpaikka,  Ilk - mv  11 701 
74 mt  387 Leeranta  es ____ Kappelinmäki, rautakautinen kalmisto,  Ilk - mv  1 702 
75 ä 14798 _____  Suuri-Pyhäkala, linnavuoti, rautakausi?,  Ilk - mv  1 703 

__76 mt  387 Lappeerrarit ku  T  Kauskilan kappelinmaki,  paikalla kalmisto, ensimmäisen kirkon paikka  V - ekr -  7 704 
mt -  386  Lappeenranta  J  --  Pulsan  rautatieasema  ja sen  ympäristö, yhtenäinen kokonaisuus,  1870 V - ekr  8 705 
mt 3864Lappeetiantaj - _____  Pulsan  kansakoulu,  1901 V - ekr  _j 708 
mJ  3864  Lappeenranta ku Kaupparakennus,  Pulaa, jugendhenkinen rakennus  V - ekr  82 707 
ml 387  Lappeenranta ku Hanhijärven  kansakoulu,  1925 V - ekr  86 708 

81 nit 4831  Lappeenranta ku Lemplälän  kansakoulu  V - ekr  __88 709 
82 nit 387  Lappeenranta - Hanhijärven  kulttuurimaisema, tiivis rantelcyla. jolla  on maisernallista aivoa V - ekr  95 710 
83 mt  387  Lappeenranta lu -  Luonnonsuojelualue - LH  1s3 711 
84 nit 3921  Lappeenranta ku Sormuskivi, siirtolohkare,  johon liittyy monia tarinoita  V - ekr  712 
85 vI  13  Lappeenranta ku 

_ 
INuijamaanklrickotapuIi  V - ekr  2 713 

88  Vt  13  Lappeenranta  kit_ -  Räihän koulu, kirkonklässA keskeisellä palkalla  V - ekr  3 714 
87 et 14835  Lappeenranta ku  Koivula, tilan päärakennus alunperin  1800-luvun lopulta  V - ekr  4 715 
88 mt  3902  Lappeenranta ku LEsselströmin  talo, satamavirkamiehen asuinrakennus, vanhimmat  osat  1850-luvulta  V - ekr  6 716 
89 mt  3902  Lappeenranta ku fRapattilan  koulu,  1920-luku  V -  ele  8 717 
90 pt 14838  Lappeenranta ku jAajamerkit,  Uudenkaupungin rauhan rajamerkkejä,  1721 IV - sIa'  10 718 

I  vt  13  Lemi lu  v le PuIalani,  rannalla rantalehto  IV - VYP  v40 719 
2vt 13Lemi ku  rh  m 	JHuttulanmylly,tuulimylly IV - ekr  rail 720 
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Kymen läänin yleisten teiden ympäristön tila 

Ympäristön arvokohteet 

kartta tielk. tienro.  kunta tyyppi! tunnus Ilstunn.  kohde 	 - - 	 arvolk. 
LautjäM  laskettu jårvl, pääosin rehevää nevaa 	 - 	_____Ill 
Kftkalan  talo 	 ______ 	 IV 
Koskenmäki, asuinrakennus 	 - 	 IV 
Lehmilampi, suolani 	 IV 
Suontakaisen  koulu 	 IV 	-- 
Tuuliaisen  mylly, vielä toiminnassa 	 - 	IV 
Taudin mylly, vesimylly 	 ______  IV 
KiikkukM  ympäristöineen, luonnonmuistometidö 	 - 	 - 	- ________  I 
Koulumännyn  kanto, luonnonmuistomerkki 
Hovin  18 tervaleppää, luonnonmuistomerkki 	 - 	___________ 
Ylä-Suonion käårmekuusi, luonnonmuistomerkki 
Kotlseutumuseo 	 - 	 - 	 IV 
Kirkko  ja tapull 	 IV 
LJimin plimätuvat  I. karjamajat, paimeriten  asuntoja 	 - 	IV 
Ruómi, heinäniitty, perinnsmpätistökartoitus,  0,5 ha 	 IV 
Mikkola, kallioketo, perinneympäristökajtoitus,  0.2 ha 	 V 
intukosteikko 	 V 

kaava Ihde nro. 1km 

3mt  3801  Lemi  u $ ka SL SK(2) SL131  721 
4 mt  3801  Lemi ku  rh ____ - ekr rs7  722 

5 mt  3801 LemI ku  rh _____  - e4cr rs8  723 

6 pt 14768 LemI  u v ______ - VYP  v6 724 
7  st  14768 LemI ku  rh ______ - ekr rsiO  725 

8 mt  380 LemI ku  rh ______ - ekr rs4  726 

9 mt  380  Lemi ku rn _____  - ekr rs5  727 

10  st  14767  Lemi  u ka ______ - LH  Imi  17 728 

11 mt  380 eml  u ka ______ - LH  Imi  18 729 

12 mt  38  Lemi  U  ks ______  - LH  1m121 730 

13  st  1477 emi  u ka ______  - LH  1m122 731 

14 mt  38  Lemi ku  rh ____ - ekr rs9  732 

15 ml 38 Leml ku  rh  m  - ekr rsi  733 

16  st  1475  Lemi ku  h ____ - ekr rs2  734 

17  st  1477  Lemi  u ka ____ - ekay  n50 735 

18 it 1477  Lemi  u ka - ekay  n49 736 

19  Vt  1  Lemi  u l  
______  
_____ - AHå lvi  737 

mt  380 Leml  u l  _____ intukosteikko  V - AHä  1v2 738 

21  Vt  1  Lemi  u a _____ kalasääskenesiintymisalue - AHå uhi  739 

22  st  1477  Lemi  u k ______  uhanalaisen ketoraunikin kasvupaikka - AHä uh2  740 

23  vt  I  Lemi Pu  ha _____ Hepoharju  V SL VYP  hal  741 

24  vt  13  Lemi Pu  ha _____ Soutlamrnen haijualue  V - VYP ha2  742 

25  st  14750  Lemi lu  q_ ______ Koildasaasi,  6 ha 	 _____________ V - VYH kkl  743 

28 pt 14772  Lemi -  es - _____ Kotakangas, kivikautinen  asuinpaikka.  111k - mv  3 744 

27  st  14750  Lemi  es ______ Ruorninkapia, kalliomaalaus,  kivi-  tai pronssikausi, Ilk - mv  4 745 

28 mt  380 emi  es Yeskitalo, kuppikivi,  Ilk, rautakausi? - mv  6 746 

29 mt  38  Lemi lu  ha s Konnunhaiju. tienvarsimaisema,  vaihtelevaa harjuseutua,  40 ha -  ek-sid  m41 747 

3Omt  380 eml Pu  m ____ Uiminhe,pieniäsaariajasalmia,75ha -  ek-sid  m40 748 

31 pt 14768  Lemi Pu  ks _____  Aatamin kataja, Etelä-Karjalan suurin kataja -  ek-Sid k89 749 

32 mt  38  Lemi  u g ______ Ahtialan "Kiikkukivi',  iso klikkuva siirtolohkare -  ek-sid  g75 750 

33  Vt  13  Lemi  u ha _____ Kaftalarri  ja Värtölänhaiju  V -  ek-sid  g72 751 

1  st  1469 Luumäkl  u v m Karhulampi,  arvokas haijumaisema - VYP  v43 752 

2 fl 14694  Luumäki ku  rh ____ Virtala,  asuintalo myllymiljöössä,  1 900-luvun alku -  akt rs2l  753 

3 
4  
5  

fl 
st  
st  

1469  
1466  
1470  

Luumäki  
Luumäki 
Luumäki 

u 
 ku 

 ku  

ks  
h 

 rh  

____ 
rh,  m 
m 

Patiansaarenoja, uhanalausen metsälitukan  kasvupaikka 
Kannuskosken n1yIlyjyppäflstö  
Alakartano.  maisemallisesti  ja rakennushistoflallisesti  arvokas rakennusryhmä,  1800-luku 

V 
- 

-  

- 

LH 
 akt 

ekr 

kl  
rs22 

 rs2O 

754 
755 
756 

6  st  1470  Luumäki  u h _____ Maallmanhauta,  suuri suppa 	 -__________________  SL SK() SL520  757 

7  vt  Luumäki  u  ks  ____ Pajari,  keto,  0,6 ha, perinnemaisemakailoitus - ekay  n58 758 

8 vI  6 uumäkl  u V  Lähde  V - VYP  v45 759 

9  vt  6 Luumäld ku  h rh,m Taavetin linnoltus,  valmistui  1796 V - ekr rsl  760 

10  vt  6 uumäki ku  h  rh,  m  Rusasen  talo, rälssitila  V - ekr rs2  761 

11  Vt  B  Luumäki ku  rh Taavetin reservikorrçpanian  alue  V -  akt rs3  762 

12 vI  6 uumäkl ku  h m  Svinhufvud-museo  V -  akt rs4  763 

13  Vt  6 Luumäkl ku  h rn Pankkila,  entinen parikkirakennus  V -  akt rs5  764 

14 vI 6 Luumäkl ku  rh rn Taavetin rautatseasema  V - ekr rs6  765 

15  Vt  
-  

6  Luumäki ku  h rh,m  Joukola, seurojentalo, igend  IV -  akt rs7  766 

16  Vt  6 Luumälci ku  h rh,m Apleekintalo,  jugend  IV -  akt rs8  767 

17  Vt  6 Luumäkl ku  rh  m Paiarakennus  IV -  akt rs9  768  

Sivu  16 



Kymen läänin yleisten teiden ympäristön tila 

Ympäristön  arvokohteet  

kartta  uii: tlenro.  kunta tyyppi tunnus  fisätunn.  kohde 	 _____________ 
Tervalam, kaakkunn pesimäalue 	 _________  
Peltola, maatilan päärakennus 	 _____________ 
t<irkonmäki 	 _______ 	_____________  
Väinämöisensuo,  8 ha 	 __________ 
'(aarlamminmäki, talst,akka  1 608-09 	 __________ 
Kiuru,  sukutila vuodoltal6O7 	 ____________  
4xäjätupa 	 ______________  

Luumäen  rautatleasema  a Thp1StÖ 

arvolk.  lähde  'WO.  
v44 

iL. 
rslO  

1km  
769 
iO 
771 

18 mt  Luumäki  tu  v e____ IV - VYP  
___j9 !t__ 14748 Luumälcl ku  rh ______  lL ___ 

20 t 14759 uum1ci ku  h  rh,  m iv  - eicr 
____11  vt ___!  Luumäki  tu  8 ____ SL SK(2)  SL 772 

22  vt uumäki ku  h _____ V - ekr rs24  773 
23 vi 6  Luumäki  ku  rh  m  V - . ekr rsl8  774 
24  vt $ uumäki ku  h ______ V - ekr rsl4  775 

rT!L  _f;  Luumäki  k h  rh,  m  V - ekr rsl3  77 - 
mt  384  Luumäki  ku  rh  m Parole,  tilan päärakennus  V - ekr rsl6  777 
mt  384  Luumäki  ku  rh  m Multialan  kartano,  htMlatyinen kartanorakennus  V - - ekr rslS  77 

28  Vt  6 uumäkl ku  h  rh Kievaritalo Huomolin ____________________________________  V -  eks rs23  77 
-  vt -  Luumäki  ku  h _______ otahistoriallisia  muistomerkkejä  V - -  eks rs25  78  

Vt Luumäkl ku  rh  m la-AslolaiatlaaHusula,  kaksi  vierekäistä  tilaa  V -  eks rsl9  78  
vt  Luumäki  ku  h  rh,  m Kotkanniemi, P.E.Svinhufvudin  tila  V - ekr rsl7  782 

32 pt 1470 uumäkl  u I ____ alk&hisesti  arvokas  lintukosteikko  V - - AHä lvi  783 
33 pt 1470  Luumäki  u I ______ alkallisesti  arvokas  lintukosteikko - - AHä lv2  784 
34 ot  14694 Luumäkl  ii I ____ Epar1an,  valtak. lintuvesi,  ei seutukaavassa  - AHä lv3  7 
35 mt  384  Luumäki  u I ______ Luotosenjoen  rehevöitynyt  pohjoispää, lintuvesikohde  V - AHå  1v4 7 
36 pt 1475 Luumäkl  u I  Ylä-Hirvas,  valtakunnallisen  lintuvesiohjelman  kohde  - AHä  1v5 7 7 
37  Vt  Luumäki  u k tetoraunikki,  uhanalaisen kasvin  kasvca - AHä u!L  788 
38  Vt  6  Luumäki  u k ketoraunikki,  uhanalaisen kasvin  kasvçaikka __________ - AHä uh2  7 

9 -  L_ 377  Luumäki  -  u ha Järvitaipale,  toinen salpausselkä  - VYP  hal  7 
40  Vt  &Luumäki  u ha PajajI,  1.  Salpausselkä  V - VYP ha3  79 
41  Vt  6  Luumäki  u  ne  Somerhaiju,  1. Salpauselkä V - VYP ha4  7 
42  vt  6  Luumäki  u ha  Taavetti,  1.  Salpausselkä  V - VYP haS  7 
43  Vt 6  Luumäki  -  u ha - Uro,  1.  Salpausselkä  -_______________________________________  V - - VYP haG  7 
44  Vt  

- 

8  Luumäki 	lu 	ha 
Luumäkl 	lu 
Luumäki 	lu 	g 
Luumäki 	es  - 
Luumäki 	es 	I 
Luumäki 	lu 	!ha 	- 

Miehikkälä 	lu 	ka 	- 

Miehikkälä 	lu 	$ 

Miehikkälä 	lu 	s 
Miehikkäta 	lu 	s 
Miehikkäl 	lu 	h 	-  

Miehikkälå 	lu 	I 
Miehikkälä 	lu 	h 
Miehikkälti 	- _lu 	- 	-. 
Miehikkälä 	lu 	o 

Palanutkangas,  1.  Salpausselkä  - VYP  hel  795 
45 pt 14694 °iliävuon,  26 ha - VYH  k1__ __i6 
46 ot  14694  Papusenvuori,  10 ha - VYH kk2  797 

47pL  14694  nkilä, kalliomaalaus,  Ilk - mv  4 798 
48  Vt 	61  
49mt 	377  
1 pt 	- 	-  14691 
2 mt 	384 
3 mt 	334 
4 mt 	384 
5mt 	384 
6 pt 	14735 
7 mt 	3867 
B pt 	14745 

Kurvi, jatulintarha,  Ilk _____________________ - mv  7 799 
-  Arvokas  harjualue,  valtakunnallinen  haijuinventointi  IV - VYH ha2  800 

Kiviharjunpylväskuusi,luonnonmuistomerkki - LH_______  m126 801 
Suurisuo,  tutkimus-  ja retkeilykohde  SL KY SL3O1  5 802 
Suurlsuo,tutkimus-jaretkeilykohde ____________  Si KY S13108 803 
Suu,lsuo,  tutkimus-  ja retkeilykohde ______________ -  SL K(1) SL608  804 

m seutukaavanharjujen-jamaisemansuojelukohde  Si SKY S13107 805 
Rantalahti -  Alimmainen,  valtak. lintuvesikohde  I -  SL KY SL3014  806 

m  - 
- 

seutukaavan  harjujen-ja maisemansuojelukohde  II Si KY S13109 807 
Tyllinjärvi,  valtak. lintuvesikohde  I SL SKY SL3012  808 

9 ot  14747 Vuorisenvuoren kallioalue,  52 ha V - VYH kkl  809 
lOot l47S7MiehikkäIä  es  Heikkilä,kivikautinenesuinpaikka,l/IlIk - - mv  1 810 
11 Pt 14757 Mietiikkälä  es  Autiopetto, kivikautinen  asuinpaikka,  111k - - mv -  2 811 
12 t 14757 Miehikkälä  es J  Tervahauta, kMkautinen  asuinpaikka,  111k - - mv  3 812 
13 mt  384 Miehikkällt 	les  L_  Nittupefto, kivlkautinen  asuinpaikka,  111k - - mv  8 813 
l4mt 384Miehikkälä  es  Krouvt,kivikaulinenesuiopaikka,lIIk - mv  9 814 
15 mt  384 Miehikkälä  is  - 	-  Vanha kansakoulu,  kivlkautinen  asuinpaikka,  1111k - mv  12 815 
18 ot  1474 Miehikkälä 	es Lätidepelto, kivikautinen  asuinpaikka,  Ilk - - mv  15 816 

SM17 



Kymen läänin yl&sten teiden ympäristön tila 

Ympäristön arvokohteet 

kartta 	UeIk 

----- l7pt - 	1  8pt  
--- 	l9mt 

2Omt 

tienro.  kunta tyyppi tunnus  IIetunn.  kohde 	 _____ 
Hiiriharjunmälci,kMkautinenasuinpaiklca,l/fllk 	 ____________  
Sillanmäki, kMkautinen  asuinpaikka,  Il  1k 	. 	______________________ 
Rivinkangs,kivikautinenasuinpaikjca,l/lIlk 	 ____________ 
Saarrarisivu,klvikautinenasuinpaikka,lllk 	 ___________ 
Mustasuo,jatulintarhaelijungfrutanssi(7jj 
Palloinmäki.jatubntarha?llk 
9jamaa, jatulintarha,  I  Ik 	 ________ 
Klvelä,jatulintarha,  I 1k 	 ______ 
Vaalimaanjokilaakso,  3000 ha,  Eteläisen rantamaan maisemamaakunta _____Jj 

arVOlk.  kaava  lihde  MO.  1km 
_l4765Miehikkälä  es  l  - mv  17 817  

14765  Miehikkälä  es  _____ __ - mv  18 818  
387Miehikkälä - mv  20 819  
387Mieiikkälä  
383Miehikkälä  

es  
es  

Miehikkälä 	es  
Miehikkälä 	es  
Miehikkälä 	es  
Miehikkälä 	•Iy 
MiehikkAlä 	ku 
Miehikkälä 	ku 

rn 

- mv  21 820  
2lmt 

-- 	22pt  
- mv  22 821  

14691  - mv  23 822 
14691  

-- 383  
mv  25 823  

----- 
_____p 

- mv  27 824 
14757  

V  
• - matm  

ku  
4  
1 826 26pt  14715  VäinÖlnseurantalo,  1909 

27  ot  14715  Huopin seurantalo,  1900-luvun alku  V  - kir  2 827 
DL 14715  

383  
Miehlkkälä 	ku 
Miehikkälä 	ku 

VäIII, maatilanpäärakennus,  1900-luvunaiku  V r_ 3 
29  mt  -  - 	- - Kuusela, maatilan päärakennus maisemallisesti arvokkaaila palkalla,  1888-1890 V  -  r_______ 4  
3Omt  
3lrnt  
32  mt  
33mt  
34pt -  
35mt  

383  Miehikkäiä 	ku Peftola,  maatilan päärakennus,  1910 V  -  fr______  5  
383  Miehikkätä 	ko  

Mlehikkälä 	ko  
Miehikkälä 	ko  
Miehikkälä 	ku 

Harju,tilamaisemalllsesäarvokka&lapalkalla,  1905  _________________  V  -  fr  6 
383  Suur-Mlehikkälän sahamylly,  1900-luvun alku  V  -  fr_______  7  
383  Lapjärven  koulu, hyvin säilynyt jugendrakennus  1910 

Panssariesteet, Virojoen salpalinja  1940-luku  
V  
V  

-  -  fr______  
fr_______  

8  
9 834  14736  - - - 384  

384 
Mlehikkäla 	ku 
_Miehikkälä 	kuL 

TyöväentaloJyriseva,  1908 V_  -  fr______  _j9  
36mt 

 37 ml 
38it  

Kiiston  talo, jugendtyylinen seurantalo,  1900-luvun alku  
Kurko,jugendhenkinenasuinrakennus,  1903 

V_  
V  

-  fr  
Ir  

11 
12  

	

384  Miehikkälit 	ku_J_ 

	

384  Miehikkälti 	ku  

	

384  Miehikkälä 	ko  

	

14747  Miehikkälit 	ku 

	

Miehikkälä 	ko  _384  

I 	-  
-- 	-  
--  

Kansakoulu, maisemaliista arvoa  1889 V  
_ -  fr  13 

39  mt  Kirkkoherran pappila, rakennusryhmässä  mm.  kuusikuja,  1880-luvun alku  V  -  fr_______  14 83 
40  ot  Kirkko,  1920-luku kertaustyylit  V  - lr_ --  

fr  
_1 

1 
__1 

84 
41 ml Leijonakivet salpahnjaa  merkitsevät kivaadet joissa kaiverretut Suomen leijonat,  1940 V  841 

_4 42 ml 384  Miehikkälä 	ku -- Korsukukkula, enlisöidyt korsut juoksuhautoineen,  museo  V  - -  r______ 
43 Pt 14736  Miehikkälä 	ko  Kalliokosken lasitehdas, tehdasalueella monia rakennuksia, aJoitettu  1861 V  -  fr  1 84 
44 ä  

-- 	45  ot  - 	46 
47 PL 

-- 	 48rnt  
-- 	49 Pt 

5Omt  

14736  -  Miehikkälä 	ko  -- Pitkäkosken  saha  ja  mylly,  1900-luvun alku  V  -  r_  ______  2 844  
14736  Mlehikkälti 	ko  -  Kansakoulu, maisemallisesti merkittävällä paikalla,  1912 V  -  fr  21 845  
14745  Mlehikkälä 	ku Sahamyllyn  paikka,  jo  1500-luvulla myllyn palkka  - V  -  r______ 24 846 
14745  1930-uku  V r_______ 2 847  

387  
Miehikkäla 	--- 
Mlehikkälä 	ku  Kansakoulu,  1936  ja  1948 

Hautamuistomerkki,  1941,  sijaitsee mäellä, jolla taisteluhautoja  
Ahola,  lila,  joka  on  toiminut kestikievanna,  1848 

V  
V  
V  

- -  klr 	-  
kfr _______ 

 kW 

2 
27 
28 

848  
849  
850 

14745  Miehikkälti 	ku 
384  
384  
384  

Miehikkälä 	ku 
Miehikkälä 	ko  - 
Miehikkälä 	ko  -  51  mt  Multala,  maalaistalon päärakennus,  1800-luvun loppu  V  -  kW 29 851  

52mt  
53mt  

1  mt - 	2 vi 
h  

Ristola, tila maisemallisesti merkittävällä palkalla,  n. 1850 V  - klr  30 852  
384  Miehikkälä 	ko  ______  

rh.  m  
rh,  m  

Kansakoulu  
Kunnalliskoti, jugendvalkutteinen  rakennus  
Meije,imuseo  

V  
V  
\L_  

- kfr  
økr 

31 
rs1 4053  -  Parikkala 	ku  

6  Pailkkala 	kUh  - 
3v 	-  
4mt  

6  Parlkkala - 	ku 	m 	--  
Paiikkala 	_lu 	e  

rh  Savikummun kulttuu,imaisema  V  
. - ______  

0kr_____ rs26 
405  ____ valkoselkätikan  11-luokan esiintymisalue  I  - LH va3  7  

5mt -  401  Pankkala 	_lu 	e  _____ valkoselkätikan  11-luokan esiintymisalue _____________________  I  - LH va4 - 	6 ml 401  Pankkala tu  e  valkoselkätikan  1-luokan esiintymisalue LH va2 - 	7  pI  14939  Parikkala 
_ 
tu  ka Savikummunsalo,nurminiitty,  0,4ha, perinneympäsistöjen  kartoitus 	__________________  V  -  y__ n5 

8 vi 6  Parikkala 
_ 
tu  _v  Lähde _______  

9 vi 6  Parikkala  
_ 

m  _Kukonkanta, empirevuorattu huvilarakennus  V  - 0kr rsl9 - 1O.vt  6  Panickala ti  _;h m  "Huvitus", Eino Leinonhenkilöhistoriaan liittyvä huvilarakennus  V  - ekr  r818 
11vi 6  Pankkala _ku 	_rh  m  

_ 
_Surumäki,hirsinen päärakennus  IV  - ekr rsl6  864  

SIvu  18  



Kymen läänin yleisten teiden ympäristön tila 

Ympäristön arvokohteet 

kunta  tI  tunnus  Ilsätunn.  kohde kaava lähe 	nro. 1km  
12  vt  ___6  Parikkala ku  h m  'Rivitalot, teollisuustyöväestön asuintaloja  V  - ekr 	rs22  865 

____i3  L 4015  Parikkala ku  h rhm  Parikkalan kirkko  ja  taputi  V  - ew 	rs5  866 
___j4 !!__  __1 Pankkala ku  h Vierevinfleri varella  V  - ekr 	rs7  867 
____j !!!__  __1  Parikkala ku  h rh,m Pjäntupa  V  - ekr 	rs8  868 

1 mt  401  Parikkala ku  m  Hauta-011in mökki, asuinrakennus kirkon lähellä  V  - ekr 	rs9  869  
-  7 '!___  __1  Parikkala ku  h rh.m Helenanasaan, jghuvilan miljöäkokonaisuus Anitsanlanden niemekkeellä  V  - ekr 	rsl  1 870  
-  'L_ 1  Parikkala ku  h Juseliuksen  säätiön talo  V  - ekr rsl2  871 
- '!__  Parikkala ku  h  rh  Rautatieasema  V  - e4cr rsl7  872 

2 mt  401  Parikkala ku  rh  m F.ntinen  osuusliike Kaakonmaan liiketalo  V  - ekr rs2O  873 
2 mt  4  Parikkala ku  h m,  rh  Kunnantalo  V  - ekr rs2i  874 
22  nfl  _4  Parikkala  U h m, ka Sikoharjun luonnonsuolelualue,  tien varressa myos suojeltuja mantyjä  ja  koivuja LH lai  875 
2  mt  4012  Pankkala  ii ka  Ristimäen puutarhapuut, luonnonmuistomerkki - LH  1m129 876 
24  Vt  6 PankkeJa  u ka Koussanrinteen  mänty, luonnonmuistomertdcl - LH  1m135 877 
25  Vt  6 Parikkata ku  rh  Ortodoksinen nikoushuone  V  - ekr rs23  878 
26  Vt  6 PankkeJa 	- lu  h  Pikku  Punkaharlu,  109 ha  Il  SL SK(1) SL523  879 
27  Vt  6 Pahkkala 	ku  rh  m Lomahovi,  asuinrakennus, nlcisin matkailukäytössä  V  - ekr rslS  880 
28  ot  14931 PankkeJa 	ku  h  rh,  m  Kappalaisen pappda  V  - ekr rs6  881 
29 pt 14931 Parlkkala 	ku  h  rh,  m  

_____ 
rh,  m 
rh,m 
_____ 

Ristimäld,  kartano  
valkoselkätikan  1-luokan esiintymisaiue  
Ala-Hovi, päärakennus maisemallisesti kauniin Argusjärven rannalla 

 Ritaniemi,  entinen  pappan  asuntotila  
Siikalahti,  keto,  0,5 ha, peiinneyrnänstöjen karloitus 

V 
V 
IV 
IV 
V  

- 

- 

- 

- 

- 

ekr 
ekr  
elcr ____ 
ekr 
elay  

rs3  
vai  
rs4 

 rs2 
n7 

882 
883 
884 

30 fl 14931 PankkeJa 	hi S  
31 it 14931  Parikkala 	ku  h  
32  Vt  6 PaniIdcala 	ku  h 
33 it 14941 Pankkala - 	ju  - 

Parikkaia 	hi 
ka 

34 it 14941 l  e,ka 
______ 
rh  
_____ 
______ 

SlkaIahä,  500 ha,  kansainvälisesti merkittävä,valkoselkätikan  l-lk.aluetta, Kasinniemen Is-alue 
 Kaukola, heinäniitty,  2.6 ha, pennneympänistöjen kailoitus 

K'sukolan  kulttuurimaisema, maisemallisesti kaunis kylätle  
Sammallampi,  rehevä llntujäM, lintuvesiohjelman kohde  
Kolmikanta, heinäniftty,  0,3 ha, peninneympänistöjen  kartoitus  

V 
V 

V 

SL 
- 

- 

SL 
- 

SKY 
ekay______ 
ekr 
SK(2) 
aicay  

SL121  
n8 
rs27  
SL122  
n9 

35 it 14941 Pankkala 	tu  ka 
36 fl 14941 PankkeJa 	ku  m  
37  Vt  6 Parildcala 	tu  -  I 
38  mt  4012  Pankkala 	tu 	ka 	-- 

Pajikkala 	-  tu 	v 
Pankkala 	ku 	h 
Panikkala 	ku 	• h 
Panikkala 	• ku 	• h 
PankkeJa 	ku 	rn 
Pankkala 	ku_ - 	 - 

Pankkala 	Pu 	P - 

39 it 14937  _____ ',rjän saanilani  (itäinen)  V  - VYP  v51 
40  Vt  6  rh,m oukion  kansakoulu, entinen kappalaisen virkatalo  V  - ekr rsi3  
41  Vt  6 rh,m Koitsanlanden  hovi, Iltänitystila vuodelta  1652,  toimii nykyisin lahjoitusmuseona  V  - ekr rsl  4 
42  vt  rh,m Koitsanlanden  hovi, läänitystila vuodelta  1652, miäönsuojelualue,  alueella harjualue  ja  puisto  l S SK(2)  S298 
43  Vt  ______ Koitsanlanden  kulttuurimaisema  V  - elcr ri  8 
44  Vt  Koitsanlanden  koulu  V  - eJcr rslO 897 
4  Vt  - muuttolintujen levähdysalue,  etenkin kevälsin, maakunnalt. arvokas  

valtakunnallisesti arvokas lintuvesi  
harvinaisten lintulajien ruskosuohaukan  ja  kaulushaikaran pesimäalue  

V 
I 
V  

-  
- 

- 

AMA 
AHti 
AIlA 

lvi 
 1v2 

lv3 

-  
898 
899 

0 _9 

4  Vt  Pankkala Pu 	il  
4  Vt  PankkeJa Pu  1 
4 mt  401 Panikkala lu  ks  luonnonsuojelulain  nojalla rauhoitettuja mäntyjä - - AHä LS1  901 
4  Vt  PankkeJa luJg luonnonsuojelulain  nojalla rauhoitettu siirtolohkare - -  AMA LS2  9 2  

Vt  PankkeJa Pu  k uhanalaisla  kasveja (keftahierakka, hentonäkinruol,o, notkea näkinruoho)  l  - AHti uhi  9 3  
- - mt  40  Pankkala Pu  ha Koulcunniemi  ja  Kälcinlemi  V  - VYP  hal 	 9 

5 
5 

ml 401 Panikkala 	tu 	ha Roihankylrrili,  1.  Salpausselkä 
 Lavakangas, 1.  Salpausselkä  

Koijonkangas  
Lapinkalvonnotkot,  1.  Salpausselkä  

V 
V 
V 
V  

- 

- 

- 

- 

VYP 
VYP  
VYP 	- 

VYP 

ha2  

h!_ 
ha4 
haS  

905 
906 
907 
908 

ml 399  Parikkala 	tu 	ha - 	 - 

5 mt  401 Pankkala 	Pu 	ha - -  
5  vt  _6 PankkeJa 	tu 	ha 

_56 ml 405  Panikkala 	lu 	g Halonmäki,  26 ha V  - VYH kki  909 
57 ml 405  PankkeJa 	tu 	g_________ Aittavuon,  16 ha V  - VYH kk2  910 
58 mt  405  PankkeJa 	tu 	g ________ Aijönvuoni,  7 ha IV - VTh  k__ 911 
59mt  40 Parikkata 	tu 	g Suurmäki,  11 ha IV - VYH 	ikk4  __j2 

Slvul9 



Kymen läanin yleisten teiden ympäristön tila 

Ympäristön arvokohteet  

i -  ii.  kunta tyyppl  tunnus IlUtunn. ____________________ 	kohde 
Reuranta kivikautinen  asuinpaikka  II 1k 
Landenpohjankangas, kMkautlnen  asuinpaikka,  Il  1k 
nftsanlahti, kMkautinen  asuinpaikka,  Ill 1k 	 ______ 

Mustienpohja, kMkautinen  asuinpaikka,  I 1k 	 ________ 
Haljakka, kMkautinen  asuinpaikka,  Il  1k 

ervoik  kaava Ihd nro. 	0cm  

___!o  mt Parildcala ___ _ mv  913 

___! 1  mt  __a  Pa,ikkala  es 
_____ - mv  9 	914 

1 2 	915 
1 3 	916 
1 5 	917 

62 mt  __i5 Pajikkala  e__ 
______ _ . mv  

_____3 !!_  _O53  Pankkeja - 
_____ . mv  

____4 !!L_  _'tO54  
_ 

Parikkala  es 
____ 
_____ - mv  

65 mt  4 54  Parikkala  es ______ oukunniemi, kivikautinen  asuinpaikka,  Ilk 	 - mv  16 	918 

66 it 14  Parikkala  es ______  Sillanpää, kivikautinen asuinpaikka,  Il  1k - mv 	-  18 919 

67  vt  Pankkeja  es _____ Kontioniemi, kivikautinen asuinpkka,  111k - mv  20 920 

68  vt  6  Parikkala  es _____ NfttyIä, kMkautinen  asuinpaikka,  111k - mv  21 921 

69  Vt  PankkeJa  es ______ Myllynlemi, kivikautinen  asuinpaikka,  111k - mv  22 922 

70 it 1493 PaTikkala  es ______ Myllymaki. kuppikM,  Ilk - mv  24 _! 3  
71  Vt  Parikkala lu _____ A,vokasvesialue  IV - VYP 	-  v520 924 

I mt  353  Pyhtää -  u e  ____ ihanalaisen päkutikan  elinalue, Vastha  I - LH 	-- ue4  9 

2 mt  35  Pyhtää  u s  ____ Munasuo  Ii SL SKY SL655  9 

3 mt  35  Pyhtää  u a ______ Kananiemensuo  IL_  !  SKY SL657 __ 	'  
4 it 1454  Pyhtää  u s  Järvensuo,  paikallisesti arvokas suoalue  V - LH  s3 9 

5 It 14533  Pyhtää  u l h____ Tyyslahti,  valtak.  lintuvesikohde,  myös Santaniemen harjuaiueen  Is-alue (haliujens.ohj.)  SL SKY SLS5O  9 

6 it 14535  Pyhtää  u h _____ Vorkiahanjun  keskiosa, pitkittäLshju  II SU1 SK(1) SU1  651 9 

7 it 14601  Pyhtää  u_ _____ Heinlahti,  valtakunnallinen lintuvesikohde  L_  SI.  SKY SL653  9 

8  Vt  7 Pvhtä lu  q ______ Ristinkallio,  13 ha V - VYH kkl  932 

9 mt  4529  Pyhtää  es ____  Hakamaa. röylddö.  Ilk - mv  2 9 

10 it. 14598  Pyhtää  es ____ Hautaharju,  neljä pronssikautista röykkiötä,  Ilk - mv  6 9 

11 It 14598  Pyhtää  es _____ Hautaharju, ryssänuuni,  Ilk - - mv  7 9 

12 It 14537  Pyhtää  es ____ Vällmetsä, kMkautlnen  asuinpaikka,  111k - mv  12 93 

13 It 14537  Pyhtää  es ______ Klnttumäkl, kivikautinen  asuinpaikka.  111k - mv  13 937 

14 It 14537  Pyhtää  es _____ Palonrnäki, kivikautinen  asuinpaikka.  111k - mv  14 938 

15 it 14540  Pyhtää  es ______ Susikopinharju, kivikautinen  asuinpaikka,  111k - mv  20 939 

16 it 14537 Pvtää Iu  ni  ____  Kymijoen laakson maisema-alue,  18000 ha,  eteläisen rantamaan maisemamaakunta  I - matm  12 940 

17 It 14538  Pyhtää 	ku ______  Turun-Viçurin maantie  V - kIn  1 941 

18  Vt  7 Pytä 	- ku ______ Ahvenkosken  kartano, päärakennus  1800-luvun puolivälistä - - kIn  2 942 

19  Vt  7 Pvhtää 	ku -  
Pyhtää 	ku 

I  Kirmusaaren  ja  Ahvenkosken redutit.  1790-luku - - kfr 	-  
20  Vt  7  

_____ 
Savukosken silta,  1927 - kIn  5 944 

2 it 7  Pyhtää 	ku - 
Pyhtää 	- - - ku 	- 

Suurahvenkosken  sillan  palkka, palkalla  on  ollut silta  1500-luvulla - ku_ -  6 945 

22  Vt  7  Vähäahvenkosken  sillan  paikka  V - klr  7 946 

23  Vt  7  Pyhtää 	ku_ Ahvenkosken  voimalaitos,  1933 arkkit. Karl Undahl - kIn  8 947 

24 pt 14528  Pyhtää 	ku 

rn 
- 

Kirkon ympäristö,  1400-luvun loppu 	 -_____________ - klr  9 948 

25 ot  14528  Pyhtää 	- 	ku 
Pyhtää 	ku - 

Ruotsinkielinen kansakoulu ympäristöineen, liittyy kulttuunmaisemaan - - klr  10 94 

28  Vt  7  trÅkön maisemakokonaisuus,  jossa  mm. Stockforsin  kartanon alue - kIn  11 9 

27 pt 14537  Pyhtää ku Stockforsin  tehtaat  ja  ympäristö, perustettu  1897 -- - kIn  12 9 

2 ml 3501 Pvhtä  1w  ni  Purolan  kylä, tiivis rantalcyla  ja  ylempänä viljelyksien keskellä sijaitsevia yksittäistaloja - kIn  14 9 

2 ot  14533 Pyhtåä -  1w m Munintin  kylä,  liMa, malsemakuvaltaan vaihteleva kylä  V - klr  15 9 

3 ot  14535  Pyhtää  1w Hinkaböle, metsälnen  alue, jossa monia eri käyttöön tarkoitettuja rakennuksia  V -  r 16 9 

3 ot  14535  Pyhtää ku  m Tuuski, merenrantakylå  V - ln  17 

32 pt 14529  Pyhtää  1w Pöttnora,  tila  1858 V -  r 19 56 

33 pt 14529  Pyhtää -  1w  Tocpparalcennus,  kuuluu Pörinoraan  V -  r 20 957 

3 Pt 14600  Pyhtää  1w Teikari,  tila, empiretyyli,  1830-40-luku  V -  r 21 958 

35 cIt  14600  Pyhtää -  1w  Harkkoldvisilta,  1900-luvun alku  V -  r 22 959 

36 pt 14601  Pyhtää  1w  Heinlanden  koulu,  1919 V - ktr  23 960  
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Kymen läänin yleisten teiden ympäristön tila 

Ympäristön arvokohteet 

kartta iiii:  kunta tyyppi1  tunnus IIstunn.  kohde 	____________________________ arvolk.  kaava Ihde nro. 1km  
37 L__ ___7 Pyhtä  I_ _____  Vanhala, kantatilan päärakennus  V - kir  24 961 
38 '4__ ___7 PyhtAä ku Pyhtään  ja  Kymin rajakM 	 ______ _____  

Kiviniemen kartano kertaustyylit vuosisadan vaihde  
V - kir  25 962 

39  !__  _i  Pyhtää ku  V - kir  27 963 
40 mt  3532  Pyhtää ku Tjede,  tila,  loka  on  keskeinen  osa  Siftaklän kulttuuilmalsemaa  V - kir  28 964 
41 mt  3561  Pyhtää ku Suurpyöli,  tila, kertaustyylit,  1900-luvun alku 

nsikyIän ruotsinkielinen koulu,  1890-luku 
 Slangus,  tila  1844 

- ku  29 965 
42 mt  _35  Pyhtää ku V - kir  30 
43 DL__  Pyhtää ku V - klr  31 
44 mt  3  Pyhtää ku HÖkrnaIk,  hyvin säilynyt tila  1840-luvufta V • kir  32 

________4 14  Pyhtää  I___ Faicks,  entinen lanuotftiIa,  1 905 V  - kir  33 96 
46 ot  14  Pyhtää ku Bjodas, ent. lampuotitita,  1815 V - klr  34  -  
47 mt  3532  Pyhtää ku Länsimyltykylän  koulu,  1930-luku  V - klr  35 71 
48  mt  3  Pyhtää ku Karlagård,  tila  1849 V - klr  36 
49  mt  3 Pvht ku Pokkila,  tila  1896 V -  kW 37 
50 mt  _356  Pvtä - ku Siltakytän rukoushuone,  1931 -  IV - ktr  38 
51 mt  3532  Pyhtää 

Pvhtä - ku  Rantatie, säilyneitä tuen osia  IV - klr  39 
52  mt  353  ku Birils.n  mylly-ynçäiistö, maisemallisesti aivokas, useita rakennuksia  IV -  kk ____  40 76 
53  mt  3  Pyhtää - ku Sittakytän  silta,  1924 IV - klr  41 
54 mt 	35  
55pt_ 	14537  
1 pt_ 	149 
2 rnt 	4 
3mt 	405Rautjärvi 
4  rnt 	405Raj 
5mt 	405$järvL  
6 mt 	- 405RautjäM  
7pt 	l49l3jRautjärvi 
8pi 	14Ratläi  

10 Pt 	1  4898jär 
il  pt 	14898  

14898  

1 4898jRautjy  

Pyhtää 	iku 
Pyhtää 	ku 
RautjaM - 	ku 	ka 
R4järvi 	lu 	g - 	lu 	g  

lu 	ha 
ju  
tu 	rn 
lu 	ka 
tu 	rn 
tu 	- 	ka - 	ki 	ha 

Rautjärvi 	- 	tu 	v 
Rautjärvi 	lu 	v 

Vanha kylän paikka, maastossa säilyneitä kivijalkoja  IV - klr  42 
Hirvikosken  koulu, keitaustyylit,  1898 IV - klr  43 
Saralärvi,  0,4 ha, perinneynäiistöjen  kartoitus  IV - ekay  n15 980 
Kaljusenkylän 'Ruunakivi", siirtotahkare  IV -  AHA  81 
Pieni) Haukkavuon KMkirkko, vuoreriseinämän kMkatokset  ja  keplut (porrastasanteet)  IV -  Al-lä q16 82 

Revonranna haijumaasto, selänne-  ja  delta-alue, kMlatomuksia  IV - AHä alSj  83  
Siirtolohkare Sairnelassa  V - AHä qj_  84 
cln,eIeen  Kivijärvi, maisemansuojelu, lehto-  ja  leppäalueet,  200 ha IV - AHä  m91 85  

_____ Variksenkytänvisakoivumetsikkö,0,5ha  V - AHå  k192 86  
Simolansaimi-Torsanvuori  V 

V 
-  - Al-lä 

ekay n12 	-  Latvajärvi, heinäniitty,  0,5 ha, perinneympäristöjen kastoltus - 
Pappilanniemi,  ranta-alue, hasjumuodostumia,  57 ha 	-  - I -  Al-lä g168  

enäselkä, suolampare  _____ V - VYP  vs?  -- 
_____ curkiIampi, suurehko  hieno suolampi  V - VYP vSS  

13 pt 	14913 Rautjäyi 	tu 	ha 	 Pallaitniemi - Ridankangas, hiekkarantainen haijualue 
14 Pt 	-. 	14913Raut 	 ku 	h 	 amerlki,Torsansalounmanevänlienvarsi 
15  Vt 	 6 Rautjä 	lu 	v 	______ 	lauktaITp,  lähes luonnontilainen suolampi  
1 6vt 	 6 Rautjärvi 	lii 	V  - 	-- 	ISilmälammit, kirkasvetinen metsäIani 
1 7mt 	4051 Rautjärvi 	ku 	h 	- 	ffi,  m 	SpeIeen  kirkko  
l8mt 	4051 Rautjärvi 	ku 	h 	rh,m 	Pappila  
19 mt 	4051tjäçy 	ku 	m 	 Pappilantatousrakennus 
20 vt_ järvi 	ku 	h 	-- 	Änkilän kultttuunrnaisema 
21  vI 	 Raijt1ärvi 	tu 	ka 	 - 	Revonryhmä,nurminiitty,2,Oha  
22 	! 	6tjäM 	tu 	v 	 ReId-  ja  Sammallammit.  pieniä luonnontilaisia suolampia  
23mt 	3994attjäi 	 h  - -- - 	Rajamerkki, Laikko 
24 Pt 	1  491?j 	4J 	v 	ha 	aikon  yli mmäisenlähde-Kurikkamäki,  49 ha,  lähde, haiurantoja 

I -  Al-lä 
eta' 
VYP  

g.i 55 
 rs8.4  

-------992  
V 
V 

-  
V  - VYP  v_ -  
V -  eta- rs3 -- 
V -  eta- rs4  7 
V -  akt  rs5  
V -  eta- rs9  
V _et(aLLfl11  1 
V _- LvL  J  
V -  eta- rs8.1  1 - AHä 	» -- q15L  1 

25 vi 6 Rautjärvi  
_ 

tu 	s  
- _ 

ks 	Veteläsuo, soldensuojeluohielman kohde  SL SK(2) SL123  1004 
26pt  - 14914 Rautjärvi  tu 	m Ylimmäisen jaPith'trven  välinen  kannas,  tienvarsimaisemia,  40 ha V - AHä  i4» _j5 
27 mt 399  Rautjärvi lu 	ka  Kirkonkylän nurminiitty,  0,2 ha, perinneympäristöjen  kartoitus  V - ekav  n13 1006 

399  Rautjärvi ku 	jh  rh,  m Pitäjäntupa,  nykyisin kotiseutumuseo 	 -  IV -  eta- rs »»»»»»»»»»»  1007 
29mt  399  Rautjärvi ku 	rh  m Rautjärven  kirkko  I_ eta- rsi»  1008 
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Kymen läänin yleisten teiden ympäristön tila 

Ympäristön arvokobteet  

ii  kunta tyyppi tunnus lIetunn.  kohde 
Kukonharju,  I 2 ha, pitkittäisharju, opetuskohde 

 Reser1comppanian kasarmialue  
Miettilän  Iso  Kivi, siirtoloikare  

arvolk.  kaava lähde nro. 1km  
_____o !!!L_ 9 RautjäM lu  h _____ ffi  SL SK(2) SL527  1009 

31 mt RatdM ku  h m, m IV - ekr rsl  1010 
-  L_ 9 autjärvi  u g _____ IV : AHå  g165 1011 
- ot___  _i! 1  autlaM  U 9 ____ ilmäen luolat,  1 ha, Isovihan ailcaisua pOIaiSIU IV -  AHA  q163 1012 
___  °L_ 14911 u__ le _____ orisevanjoen  lehto,  8 ha IV - AHä  k195 1013 
-  Dt___ _ip2  autjärvi  U ha _____ Partilankankaan Itäosa.  21 ha  Il AHä  g158 1014 
- pj___  _i 4  auäM  U ha ____ o,pijäfven Hepohaunmäld,  90 ha lI___ - AHä____  p157 1015 
- -  _i4!4 •utjaM  u ____ N'irmaniftty,  2,0 ha. pesinneympãiistöinventonä - ekay  n14 1018 
___3 !T!L  3981 autjäM  u ha ____ ähikkälän Putonmaki,  27 ha I -  AHA  g158 1017 
__3 !!!__  _1 Rutjärvi  u__ ___ ____ Haakanalan tienvarsipetãAt, monihaarainen manty  ja  iso kuusi  IV •  Al-lä  kl  99 1018 
___4 !!___  3981 autjårvi ku  h m  Historiallinen maantielinja, vanha Savonlinna-Viipuri maantie  IV -  er rs6  1019 
___4 -  _14  Ra1  U Q Rtksånoanmäki,  42 ha IV - VTh kkl  1020 

_4 mt autjärvi  es 
_____ 
_____ wonranta, kivikautinen  asuinpaikka.  111k - mv  3 1021 

43 ml 4 aäM  es ____ almahasju, kalmisto,  111k - mv  5 1022 
_4 pt 149 autJaM lu  m ____ Haukkavuon, histonallinen rajavuod, maisemanähtävyys,  300 ha, It.  Järvi-Suomen mais.maak.  I - matm  21 1023 

4 t 1491 autjäM  u ____  Keto.  1,6 ha.  myös maisemallisesti kaunis, petinneymparistakartoitus  V - akay  MO 1024 
kt uokolahtl ku  h m Käyhkään  hovi, päärakennus  v.1772,  johon liittyy puutarha  V - ekr rs8  1025 
Id uokolahti ku  h m Käyrikään  kanava, kulttuurimaisemakokoriaisuus  V - akr rs182  1028  
kl  Ruokolahti ku  h m Käyhkään  kanava-alue,  10 ha, miljöönsuojelu Ii S SK(2)  5326 1027 

4  kl uokolahti ku  h Syyspohjan salpalinja,  II ms:n puolustuslinjaa V - ekr rslS  1028 
5 t 1486 uokolahti lu  ks Puttola, suoniltty,  1,2 ha, perinneympäristöjen karloitus V -  okay n24 1029 
6 - t 1486 uokolahti ku  h Kutveleen  kanava, laajennukset hävittäneet vanhat rakenteet  V - ekr rsl8.3  1030 

- 	7 1 1486  Ruokolahti ku rn Utula-Yläkylän  kulttuurimaisema. järvikylä-  ja viljelysmaisema  V - ekr rsl9  1031 
8 1 1486 Ruokolahtl lu ka Utula, kMkkoketo,  0.2 ha. perinneynäristöjenkartoftus V - ekay  n23 _1032 
9  kl Ruolcolahti ku  rh  m Hietamiten  hovi, vanha kantatila,  n. 1850 V - ekr rs9  1 

10 Id  Ruokolahti ku  h rh,m Rantalinna, jugendtyylinen  huvila  V - eilcr rslO  1 
1  kl Ruokolaliti lu ka Haloniemi,  keto,  0,3 ha, peiinieympäristöjen  kartoitus  V - alay  n22 1 
12  kl  Ruokolahti lu  v le Lanaoen  suu, kirkasvetinen puro lehdossa  V - VYP  v61 1 
1  kl  Ruokolahti ku  rh rn  aslian  hovi,  1895, nikkarityli V - ekr rs7  _1 
I mt  4062  Ruokolahti ku  h  rh,  m irkko,  1854 V - ekr rsl  1 
1 ml 4062  Ruokolahti ku  rh  m ellotapuli,  1752 V - ekr rs2  _l 
1 ml 4082  Ruokolahti ku  rh uokolahtitalo,  museokäyttöön rekonstruoltu taJoroikaistalo  V - ekr rs3  1040 
17 ml 4062  Ruokolahti ku  h  rh,  m  Pitäjän makasiini,  1861 V - ekr rs4  1041 
18 ml 4062  Ruokolahti ku  h rn appian  mylly  V -  kr rs5  104 
19 ml 4062  Ruokolahti ku rn  le irkon  ympäristö,  35 ha, harjumaisema,  myös Lanapuiston teivaleppälehto,  3,25 ha S SK(l)  S323 104 
20 ml 4061  Ruokolahti  hi  ks Sikasenkytä, numiiniitty,  1,4 ha, pesinneympäsistöjen  kartoitus  V_ -  okay n21 104 
2 pt 14871  Ruokolahti ku  h  rh,  m konsalmen kajianohotelli,  1910-luku  V - ekr  rail 104 
22ot  14871 Ruokolahtl ku  rh Sipänmäki,  entinen kappalaisen pappila, phapliri  V - - ekr rsl3  104 
23 nit 3981 Ruokolahtl ku  h m istonallinen rnaantielinja,  vanha Savonlinna  -  Viipuri maantie  V -  okay rsl4  104 
24 ml 3981  Ruokolahti  u  ks Manlanden  mänty, luonnonmuistomerkki - LH  1m145 1048 
25 pI  14888 Ruokolahtl lu uokkalan- 1,  valtak. lintuvesi,  el  seutukaavassa -  AHA lvi  104 
26  kl  62 Ruokolahtl  u ka Lanajoen  suu,  lain  nojalla rauhoitettua puro-  ja metsäluontoa - AHit lai  1050 
27  kl  62 Ruokofahti  tu  k etoraunikld,  uhanalaisen kasvin kasvupaikka - AllA uh2  105 
28 ml 406  Ruokolahti  u e alasääsken esiintymisalue - AllA uhi  1052 
29  kl  62  Ruokolahti  u ha Lepinkangas  vesi-  ja suomaisemaa  sisältävä harjualue,  125 ha V -  AHA hal  1053 
30  kl  62  Ruokolahti  u ha yspohja,  2.  Salpausselkä,  36 ha V -  AHA halO  1054 
31 01 14865  Ruokolahti  u ha iinihaudat - Tervahaulolnkangas,  2.  Salpausselkä,  235 ha V - AllA ha2  1055 
32 pI  14865 Ruokolahtl lu  ha Ammänniemenkangas,  2.  Salpausselkä,  95 ha IV - AllA ha3  1056 
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Ympäristön arvokohteet 

tienro.  kunta tl tunnus  Ilsätunn.  kohde 	______ 	_________________ 
Huuhanranta - Kutvele,  2.  Salpausselkä,  1 80 ha 

kaava  láhde nro. 1km  
33 t____ i4 5  Ruokolahti  tu  ha IV - AHä ha4  1057 

__34  !!__  __8  Ruokolahti  tu  ha 
________________ 

 Tevaninkangas, 2.  Salpausselkä,  1 15 ha ________ 
Torsanpään ha,jualue,  36 ha 
Sarajärven hwualue 	 _________  
Kalalamminkangas - Oritha4u  

IV - AHä_____ haS  1058 
_____3 !!__  __46  Ruokolahti  Ju  ha V - AHä ha6  1059 
___3 oL__  J4!13  Ruokolahti lu  ha V - AHä ha7  1060 
___3 !!!__  Ruokolahti  tu  V - AHä ha8  1061 

38  i,t  14867  Ruokolahti  tu  ha Kosanharju,  28 ha V - AHä ha9  1062 
____3 'fl!__ 'jokolahti  es___ Haukpohja, kivikautinen  asuinpaikka,  Il  1k - mv  3 1063 
_____4 lL_ ___ uokolahti _ Hietamäki, kivikautinen  asuinpaikka,  Il  1k - mv  4 1064 

_____4 __!__p •iokolahti Plipari, kMkautinen  asuinpaikka,  Il  1k - mv  5 1065 
______4 !___ ___ uokolahti !___ -__ Sienaa, kMkautinen  asuinpaikka,  Il  1k - mv  9 1066 

4 Pt 14867  Rjckolahti  es Kolmiköytisienvuoii, kalliomaalaus,  I 1k - mv  16 106 
____44 °L _i!!_3  Ruokolahti  u rn 4aukkavuosi,  historiallinen rajavuon, maisemanähtävyys,  300 ha, It  Järvi-Suomen mais.maak.  V - mv  21 106 

4 ot  14892  Ruokolahti  U  ka 'urminiitty,  1,0 ha, peiinneympärlstökartoitus V - ekay  n16 106 
4 mt  406  Ruokolahti  U  ka 'urminiitty,  0,6 ha, perinneympäristökartoitus V - ekay  n17 1070 
47 pt 14897 RiokoIahti  U  ka Heinänhitty,  0,7 ha, pennneympänstökartohtus V - ekay  n18 1071 
48 pt 14895  Ruokolahti  u ka Heinäniitty,  1,5 ha, pennneympänstökartoftus V - eky____  n19 1072 
49 ot  1488  Rriokolahti  u ka Nurminiitty,  2,0 ha, petinneympäiistökartoitus IV - ekay  n20 1073 
50 mt  438  uokolahti  ii vokas kallioalue, kallioinventointi  IV - VYH kkl  07 _1 
51 mt  406  Rriokolahti  u q_  Arvokas kallioalue, kallioinventointi  IV - VYH kk2  1 
52 mt  406  uokolahti  u ______  Paikallisesti arvokas kallioalue, kallioinventointi  IV - VYH kk3  1 
53 Id 62  srokolahti  U g _____  Paikallisesti arvokas kallio&ue, kallloinventointi  V - VYH kk4  I 

I mt  402 Saari 	- - ku rn ______ ärvienlaskuun  liittyvä kulttuurimaisema  V - ekr rs7.2  10 8 
2 mt  4014 

14946 
6 

401 
14947 

401 

Saari 	 ku 	h 
Saari 	 ku 	h 
Saari 	 ku 	rn 	- 
Saari 	 lu 	e 	- 
Saari 	 lu 	ka 
Saari 	 ku 	h 

m ärvienlaskuun  liittyvät karravat  V - ekr rs6  I 
3 ot  m äMenlaskuun  liittyvä kanava  V - ekr rs6  1 
4  vt  ______ rvienIaskuun  liittyvä kulttuurimaisema, Suuren Rautjärven yrräristÖ  V -  akt  rs7.3  1 _1 
5 mt  ______ valkoselkätikan  1-luokan esiintyrnisalue, IuonnonsuceIulain nojalla rauhoitettu - LH  val  _1 
6 
7 
8 

-  9 
10 

rt  ____ Kirjavala, nurminhitty,  5,1 ha, perinneympädsten kartoltus V - ekay  n4 1 
mt  ______  

m  
Loson  kalmisto,  kreikkalaiskatolinen hautausmaa, hieno kiviaita ynärl kalmistoa  
Kirkko,  1934 

V 
V 

- 
- 

ekr 
ekr 

rs3 
 rs2 

1 	4 
1 ml 

mt 
401 	aari 	 ku  
401 Saari 	 ku 
401 Saari 	 lu 

401 4  Saan 	 ku  

rh  
h rh,m  Vanha kuntakeskus, monipuolinen puutaloalue  1900-luvun alusta  V - ekr rsl  1 

mt  lu ka  Kirkonkylän nurminiitty,  1,2 ha. pe,inneympäristöjen  kartoitus  V - ekay  n3 I 	7 
11 mt  m ______ 

______ 
ärvienlaskuun  liittyvä kulttuurimaisema, Pienen Rautjärven eteläkärjen alue 

 valkoselkätikka-alue,  11-luokan kohde 
V - 

-  
ekr 
Allä 

rsl.1  
val  

1 
10 12  Vt  6 

6 
4014 
4014 
401 

Saari 	 lu 
Saari 	 lu 
Saari 	 lu 
Saari 	 • 1 
Saari 	- lu 

e 
13  vt  I 	--  

I  
- -  

ha 

valtakunnallisen lintuvesiohjalman kolidevesistö - AHä lvi  10 
14 mt  valtakunnallisen lintuvesiohjelman kohdevesistö - AHä  1v2 10 
15 mt  valtakunnallisen Iintuvesiohjelman kohdevesistö - AHä  1v3 10 
16 mt  Pyvällönharlu  ja  Opottaharju,  22 ha V - AHä  hal  10 
17 mt  401 Saari 	 lu ha Pitkallarju jy 	junkarg,  42 ha V - AHä ha2  10 4 
18 mt  401 Saari  - 	lu ha Koljonkangas,  18 ha V - AHä ha4  10 
19 pt 1494 Saari 	 lu 	g 	- 

Saari 	 lu 	g 
Vaaranmnäki,  20 ha V - VYH kkl _J0 

20 mt  401 Repokalllo,  41 ha 
Vääräjoki, kivikaulinen  asuinpaikka,  Ilk 

V - 
- 

VYH 
mv  

-  
kk2  

1 
1097 
1098 21 mt  479 Saari es 

22 mt  4014 Saari ku  m Tamala, rantakylä  1400 ha,  Itäisen Järvi-Suomen rnaisemamaakunta  II - matm  20 1099 
23 pt 1494 Saari ku Järvienlaskuun  liittyvä kanava  V - ekr  ra  6 1100 

1 mt  40  Savitaipale 	tu  v Kaltalampi, tuonnontilainen  tavallinen suolampi  V - VYP  v67 1101 
2 mt  40  Savitaipale 	ilu  v ka Kuikkolampi, luonnontilainen suolanipi, vesihernettä  V - VYP  v69 1102 
3! mt  40  Savitaipale lu 	Ika Orai, nurminiitty.  0,9 ha, pennneympäristöjen  kartoitus  V - ekay  n51 1103 
4.mt  409  Savitaipale ku 	h Orraintalpaleen ylivientipaikka, tukkeha  on  siirretty kannaksen yli vesistöstå toiseen  IV - ekr rsl9  1104  
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YmpärIstön arvokohteet  

- ;ii -  tlenm.  kunta tyyppi tunnus IlsAtunn.  kohde  va  Ihde nro. 1km  

_______5 !!!_  409 SavaipaIe ku  m  Vanha Partakosken maantie, ratIe, cnka varressa ovat  mm.  Paita-  ja  Kämäkoski  IV ekr rs6  1105 

-----p pt___ 1 4777  Savitaipale lu  v _____  Lähde. luonnontilainne suolähde  IL NP v84 ii 6  
7 409 Savftaipaie lu ka Partakoski kivikkoketo,  1 .2 ha, peinneynäristÖen  kartoitus  IV - ekay  n52 1107 

___8 mt  409 Savitp&e ku rn  V____  Kämäkoski-Parlakoski,  60 ha. minsuoeIuaue, varustuksi& sifts, linnoftus II S SK(2)  S349 1108 

9 r!L_  409  Savitaipale lu ka ____ Kärnäkosid, nurmlnhitty,  3,0 ha, pehnneympäststäen kartoftus V -  av  n53 1109 
-  

__j 409  Savitaipale ku  h  rh,  m rärnakosken  linnoitus, Kustaan  sodan  aika  1788-90, 1791, vallft  hyvin säilyneet  V - ekr rsl  1110  
_____i  

-  

!P!_ 409 Savftaipale ku rn ____ Kämäkosken  silta,  1888 V - e4cr ____ rs2  111 

12 mt  409 Savftaipale ku  m ____ rämälcosken  mylly,  1 830-luku  V - rs3  1112 

__j !!L_ 409  Savitaipale ku  h m pa,tosö,  maisemallisesti  ja  histo.iallisesti  arvokas koskimiljtö  V - ec rs4  1113 

1 4 mt  409 Savftaipale ku  h ____ Paflakosken  varustus, miltei täysin tuhoutunut  V - eki rs5  1114 

!'!_  409  Savitaipale ku  h m Partakosken sfta, kaksiaukkoinen hOMSIIta,  1900-luvun alku  V - ekr rs7  1115 
- 

!!L__ 409 Savita,aIe ku  h vh,  m Ruhlinaan  maja"  1885.  ulkoasu  on  säilynyt alkupesäisenä  V - ekr rs16  1116 ___  
mt 40g 1 Savftaipale  Ju  ka _____ HaJamäen  luonnonsuojelualue, alueella myös museo  SL SK SLIO2  1117  
vt  13 Svitaipa1e lu ka ____ Silmukkamänty, Iuonnonmuistomeddd -  UI  1m154 1118  
vt  I  Savitaipale ku  rh  m <irkko,  1922-24 V -  ala' raiD  1119  
vt  1 'witaipale ku  rh  m TiiI.  1779,  korjattu  1846 V -  ala'  rail 1120  
Vt  1  Savitaipale ku  h  rh,  m PitAjäntupa 	 _____________  IV -  ala'  rsl2  1121 

2  Vt  1 Savitaipaie ku  h  rh  Vanha Ppda,  1919 V -  ala' rsl3  1122 

2  Vt  _l  Savitaipale  'w h  rh,  m Hakarnäen ulkomuseoalue,  5 ha,  luonnonsuojelualue, jossa  on kotiseutuyhdlstyksen ulkomusco V -  ala'  r514 1123 

24 mt  377 Savitaipaie Iu__  m h____ Kaurionhwju-JäMtaipale,  188 ha,  järvien  ja  lampien  ympäröimä selänne  Ii MU SK(3) MU538  112 

2 ml 377 Sapale lu  v k____ Nivelmykset,  kaunis kaksiosainen suolampi, kasvälsuutena  mm. ulstincita  ja  äMä V VYP  v73 112 

nfl  377  Savitaipale lu  V  ka  Lampi,  , suorantalnen, mähkää  ja  pitkälehtikihokida  V - VYP  v14 112 

Pt 14697 Sapale  u m ____ uhtalampi, jyrkkärantainen lähdelanipi  V - VYP 	-  vii 112 

pt 14697 Savltaipale  u ka _____ Vuohilanp,  vanhojen metsien suojeluohjelman kohde - LH vmi  112 

nfl  4174  Savitaipale  u ka ____ Hölsänniemi, heinäniitty,  1,0 ha, perinneympätistöjen kaitoitus V - akay  n54 1129 

mt  377  Savitaipale lu  v Urpolanp, luonnontilainen suoIan1,  4,9 ha V - VYP vSl  113 

pt 14724  Savitaipale  u I ____ alkallisesti  tai maskunnallisesti  merkittävä lintuvesi  V - AHä lvi  113 

p_ 14724 'ivitalpale  u l  ____ alkallisesti  tai maakunnaillsesti  merkittävä lintuvesi  V_ - AHä  v2 113 

ml 378  Savitaipale  u I ____ neikallisesti  tai maakunnallisesti  merkittävä lintuvesi  V - AHa  1v3 1133 

ml 409  Savitaipale  u  ks ____ kolkansiipikasvusto  V - AHä  el 113 

35 nfl  408  Savitaipale  u ka _____ rauholtettu  kataja  V - AHä  si  _i 35  
36 nit 377  Savitaipale  u ha ____ JäMtalpale,  2.  Salpausselkä, monikäyttö, geologisesti erltt. merkittävä  I - AHä  h_ 3 

37  Vt  13  Savitaipale  u ha ____ Alttarimäki - Säknieml,  2.  Salpausselkä, myös kulttuurimaisemaa  I - AHä ha2  113 

38 nit 408  Savitaipale  u ha _____ Selkakangas - Hulkonkangas, liittuu  kulttuurimaisemaan, suo-ja  vesimalsemaa  l  - AHä haS  1138 

39p_ 14775 S'avitaipale  es ____ Korholansalmi, kMkautinen  asuinpaikka?, kiviröykkiöitä,  111k - mv 	-  2 1139 

4Opj_  14774  Savitaipale  u m ____ Solkei, rantakylå  200 ha.  Itäisen JäM-Suomen maisemamaakunta 	______________ - matm 	-  19 114 

41 tnt  377 Savitaale ku ____ Järvitaipaleen llnnoitus,  1791,  osa  Kaakkois-Suomen llnnoitusketjua  V -  ala' 	 -  ra  8 114 

1 ml 381 uomenremi  U v ka Parlkanlampl, suorantainen  syvä metsälampi  V - VYP  vi 6 114 

2 ml 381 uomennieml  u v a, m Maijarvi, metsäjärvi, eläimlstössä  mm.  saukko  V - VYP  v90 114 

3 pI  14696 uomenniemi ku  rh  m Kailcaus-Kauna -maantie  ja  kulttuurimaisema  V -  akt  rs8  114 

4p_ 14695 jomenniemi  u  ks  _____ Haitsenkyla  I, kivikkoketo, 0,6 ha, perinneympätistöjen  kartoitus  V - akay  n55 114 

5 o 14696 uomenniemi  U  ka _____ Halisenkyla  Il,  heinäniitty,  0,4 ha, perinneyr,istöjen kartoltus V - ekay  n56 114 

6 p_ 14696 uomenniemi  u v m Vuofllampljapuro,luonnontilainensuolampi  V - VYP vi7  1147 

7 ml 4092 uomennieml  u v _____ Kärmelammet,  kaksi luonnontilasta umpeenkasvavaa suolampea  V -  'NP v15 1148 

8  vt  15 omenniemi ku  rh  m Lyytikkälän  talo, kokonaisuutena hyvin säilynyt talonpoikaistalo  V -  akt  rs4  1149 

9 vI  13 uomenniemi lu  S  ____ '(iesdänjoen rantaluhtaa  ja  -suota  V -  AHA si  1150 

10  Vt  13 uomenniemi lu  ks  _____ '.yytikäisen  neljä kuusta, luonnonmuistomeridd - LH lm157  1151 

11 vI  13 'jomenniemi Iu  ks  _____ Myllypallon  tammi, luonnonmuistomedckl - - LH  1m156 1152  
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-:  
12  

Kunta tyyppi tunnus  IIstunn. __________________ 	 kohde 	 arvolk. 
Kiesllänjoensuo 	 III  
Kirkko,  n.1870 	 IV  

kaava  Ihde nro. 1km  
vt  ___  Suomenniemi lu  s _____ MM2 SK(3)  Si 1153 
pt__ __g  Suomenniemi ku  h m, m  - ekr rsl  1154  

___i_  !'_  __4  uomennleml ku  rh  m  Tuli,  1777 IV  • ekr rs2  1155 
__t  !_  _4  iomenniemi ku  h  rh,m Tuuha, tha  1 700-luvulta  IV  - ekr rs3  1156 

1 6  mt  __4 uomenniemi ku  rh  rn  Kirkonkylän kansakoulu,  I 890 [!L  5 1157 
1 7  mt  409 S  omennlemi ku  h  rh  Nuorisoseuran talo  IV  

.  - ekr rs6  1 158  
__i  I- _4  uomenniemi ___ ____ - Suomljärven  luonnonsuojelualue,  3,2 ha I • AHä lsl  1159 
---  !P! _4  uomenniemi ku  h  Ukkosen  v,  maavallit,  osa  1788-90  rakennettuavarustusketjua,  nykyisin metsittynyt  V - ekr rs7  1160 
_____p r_ j1  uomennlemi  u v  Simlammit,  kaksi lähes luonnontilaista suolampea  V - VYP  v93 1161 -  _____i  N_  _'- Somenniemi  Q__  ,_____ Kuitura,  vanhojen metsien suojeluohjman kohde  r  - LH vml  I 162 

22  vt  1  _  uomenniemi  u ha  Kotalammen - Kaurlanlammen harfualue,  34 ha V - AHä  hal  1163 
23 mt  40  uomenniemi  u ha  Hautalammin  ja  Suomijärven hjualueet  V - AHä ha2  1164 
24 - -  Pt 1469  Suomenniemi lu Kurkivuorl,  37 ha V - VYH kkl  1165 
25 pt 1469 uomenniemi  es  Kurkisalmi, kivikautinen  asuinpaikka,  111k I - mv  1 1166 
26 pt 147 7  uomenniemi lu  m  Suornenkylä, rantakylä  500 ha,  Itäisen Järvi-Suomen  malsemamaakunta - matm  18 1167 
27  ut  159 uomenniemi lu  Arvokas vesialue  V - VYP  v93 1168 

1 ot  1486  Taipalsaari Pu  V  Letkuvanlampi, luonnontilainen suolampr  V - VYP  v18 1169 
2 pt 1486 Tsjpalsaazl__ -  Pu  h m  Kytäniemi,  valtakunnallinen ha,jujensuojaluohlman kohde, arvokas maisema-alue,  1460 ha I  Mli SK(3) MU556  1170 
3 Pt - - 	4pt  
5pt  
6pt  
7pt  

14776 TapaIsaarl 	ku  h  rh,m Kurhilan  kansakoulu,  1920-luvulta, kylilkuvassa tärteä rakennus  V - ekr rs25  1171 
1480 TaiJs Iu rn 

rh  m  
Pönnialänkangas,  51,9  km2  
Turunen (Sepän joukko), hyvin säilynyt maatalo keskeisellä palkalla ________  

Il 
V  
IV  

ah  - - SK(3)  
eRr 
eRr 

ah  
rsl9 

 rs28 

1172 
1173 
1174 

14783 Taipalsaarl 	ku  
1478  Taipalsaari 	Ru  rh  m Peltoinkylän  kulttuurimaisema,  1500-luvulta penytyvä rantakylä -  
14783 Tarpalsaari 	Ju  ka________  Saikkola, heinänhitty,  0,5 ha.  petinneympärisojen kartoltus  IV  - elcay  n41 117 

8pt  
9mt  

1  Omt 
11 pt 
l2pt  
13pt  
l4pL  

14783 Taipelsaari 	ku  rh  _____  Karhu, mansardikattoinen vanha talo  IV  - eRr rs20  117 
408  Taipalsaari 	Ju  ka ____ Levänen, kivlkkoketo,  0,2 ha,  perinneyrrpånstöjen  kartoitus  IV  - ekay  n38 117 

14781  
40pa1saari  Ju  -  ks 

Taipalsaari 	tu 	Ra  
Taipalsaari 	ku 	h  

_____ Hovinrnäld, helnäniitty,  0,2 ha,  perinneympäristöjen  kartoitus  IV  - ekay  n39 _j17 
Halkkaanlahtl, heinänlitty,  0,2 ha,  perinneympäristölen kartoltus _____ 	 ____________  V - eky_____  n40 11 

14784  rh,  m 	Rehulan  kansakoulu,  1928,  hyväkuntoinen rakennus  V - eRr rs24  11 
14784 Tai 	- 	Ru 	rh  
14784  Ilaipalsaari 	tu 	v  

m 	Haikonen, talonpikaistalo, jolla maisemallista arvoa  V - eRr ______ rs17  1181 
Iikolammit,  kaksi pientä suppalampea - -_____________  V - VYP  v95 1182 

i5mt 	- 
1  6rnt 

408Talpalsaari 	Ru 	rh  -  m - Vanhakartano,  talonpoikaistalo, jossa yhtenäinen pihapilri  V - eRr rsl4  1183 
408Talp&saari 	ku 	rh  m  

_____ 
Halkkaanlanden  kulttuurimaisema, sekä luonnon- että  kulttuurimaisemaltaan täilceä  alue 

 '(irkkosaan. luonnonmuistomerkki 
V - - eRr 

LH  
rs3O 

 1m160 
1184 
1185 17  mt  408  Taipalsaan 	tu 	ks 

408  Tarpalsaan 	IuJ_ 18  mt  _____ aipaleen  kuusi piilipuuta, Iuonnonmuistomertki - LH  1m162 1186 
19  mt 	408  Taipalsaari 	ku 

h 
_____ 
rh,m 

Salpalinjan  yleinen kulku Taipalsaarella  
Kirlckojatapuli, 1845-47 

V 
V 

- - eRr 
eRr 

rs32 	-  
rsl  

1187 
1188 20 pt 	14798  Taipalsaari 	ku  

j_pt14798Taipalsaartku  h  rh,  m  Kirickoherran  pappila, 1852 
Kirkonkylänkansakoulu, 1894 
Räytty, 1800-luvulta oleva kestikievanrakennus  

V  
V 

- - eRr 
eRr 

L 

rs2  
rs3  

1189 
1190 
I!  

22pt14798 -  Taipalsaan 	ku 	h  rh, m  _ 
23Pt 	14798  Taipalsaan 	ku 	h 	rh.  m  
24J)l - 	14798ipaisaari 	Ru 	h 	rh,  m  
25pt 	14798 	 Ru 	h 	rh _ m  
26pt 	14798  Taipalsasri 	Ru 	rh 	m  
27pt 	14798  Taipalsaari 	Ru 	m  

PL  -. 	1 4798  Taipalsaari 	ku 	rh 	rn 
29Pt 	14798  Ta!palsaari 	ku 	-rlr,m 	_ 
30 Pt -. 	'4798Taipaaari 	Ru 	h 	rh,m 

p 	14802  Taipalsaan 	»1 	- 
32pt14783 Taipalsaari tu t 

Kunnantoimisto,  1920-luvun mansardikattoinen rakennus  V - eRr - rs54j92  
Väinölä_ mielenkiintoinenkulttuunhistonatlinentausta,hyvinsäilynyt  V eRr - rs  19 
Kotiseutumuseo, 1800-luvun  alun  lainajyvästömakasiini  V - eRr  r87 194 
Kaullo  I, 1800-luvun lopun tyvpillinen,hyvin säilynyt maalaistalo  V  eRr rs8  
Kaulio  II, n.1850, Kirkonkylän vanhina asuinrakennuksia  V - eRr rs9 	19 
Mylly, 1949  __________- ________ rslO  
Nikin  hovi, tila  1830-luvulta, maisemallisesti keskeisellä palkalla  V - eRr rsl5  198 
ruovlkkoalue_ jonka pesimalinnustossa harvinaisia  leja,  muutonarkarnen levandyspaikka  V  AHa lvi 	_ 1199 
ruovikkoalue, jonka pesimälinnustossaharvinaisia lajeja,muutonalkainenlevähdyspaikka 	 _ IV-  AHA Iv2 	_ 1200 
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kartta 	tI!!: IV0. kunb  tunnus Ilsätunn.  kohde arvolk.  kaava thde nra. 11cm  
33 Pt 14797  Taipalsaarl li___  I  ruovikkoalue,  jonka pesimälinnustossa harvinaisia Iae,muutonaikainen levähdyspaikka  IV  - AHä  1v3 1201 
34 pt 1 4785 Taipaisaari  tu  k  karigasraunikki, uhanalainen kasvilaji ___________________________________________  Il -  AHA uhi  1202 
35 pt 14807 Taipaisaari  u e  kalasaasken elinalue  Il -  Al-lä  uh3  1203 
36 pt 14777 TaIp&Saan lai  ha  Suurenlamminkangas - Hiisimäki, 2. Salpausselka  V  - AHå ha1  1204 
37  mt  409  

_ _ 
TaIpSaM__ tL__ ____ Kuhalan haijualue, 160 ha V  - AHä ha2  1205  

38pt  14784  

_ 
Talpaisaatl  u ha  VaJkjärvenhatut,  150 ha V  -  AHA haS  1206  

39ot  14798  Taipalsaarl  u ha  PikkuPunkaharju,  35 ha,  osaksi kulttuurimaisemaa  V  - AHä ha4  1207 
40  mt  408  Tapaisaai  u q  Unnavuon,  16 ha V  - VYH kkl  1208 
41 et 14783  TpaIsaad  es  Rentola, kivikautinen  asuinpaikka,  111k  - mv  4 1209 
42  iM  1479  r'paJsaai1  es  Vaateranta,kivikautinen  asuinpaikka, 1/111k  - mv  6 1210 
43 et 1479  aipaisaari  es  Pinnakka, kivikautinen  asuinpaikka, 111k  - mv  7 1211 
44 et 14799  r'ipalsaaii  es  Talpaleenranta, kivikautinen asuinpaikka, 111k  - mv  8 1212 
45 et 14784  aipalsaari  es  Kujansuu,kivikautinen asuinpaikka,  111k  - mv  121 
46  pI  14784  Taipaisaari  es  Syrjälä, kMkautinen asuinpaikka,  11(1?) Dc  - mv  1 1214 
47 it 14783  aipaisaan  es  Vammonniemi, rautakautinen polttohauta  (tai  hautoja),  111k  - mv  1 121 
48 et 1478  ripalsaaii  es  Kannuksen linnavuon, muinaistinna,  Ilk  - mv  1 121 
49  mt  40  aipalsaan  es  Kuivaketveleen linnavuon,muinaislinna, Ilk  - mv  1 121 
50  Dt  14784  aipalsaari  es  Kirveskylä,kiviröykkiöitä, 111k  - mv  2 121 
51 et 14784  Taipalsaan  es  Rasila, kiviralcennelma,  111k  - mv  2 121 
52 pt 14775  aipelsaan  u m  SOIkeI, rantakylä  200 ha,  Itäisen Järvi-Suomen maisemamaakunta  Il - matm  1 122 
53 et 14807  aipalsaail ku Alatupa, klassistinen  talonpoikaistalo  V  - ekr  21 1221 
54 et 14797  aipaisaan ku  Tulli, 1880 V  -  ek,  22 1222 
55 ml 4081  ajpalsaafl ku Vehkataipaleen pumppuasema,  1936 V  -  ek,  23 1223 
56 it 14807  aipelsaari ku Pulkkaniemen hautamuistomerkki  V  • ekr  26 1224 
57 it 14807  aipaisaari ku SaeJinjan  yleinen kulku Taipalsaarella  V  - elcr -  32 1225 
58  mt  4081  alpalsaari ku Saa1injan  yleinen kulku Taipaisaarella  V  - akr  32 1226 
59 it 14799  aipalsaari  u  Arvokas vesialue - VYP  v3 1227 
60 it 14807  aalsaan  u  Heinäniitty  0,8 ha,  pennneynäristökailoitus  V  - ekay  n43 22 
61 Pt 14866  aipaisaari  U  ____  Arvokas vesialue - VYP  v18 
62 it 14807  Taipaisaan ku ____ Alatupa,  päärakennus pihapliralneen  V  - ekr  21 
63 it 14797  Taipalsaari ku ____ TuIli,  tila  1880 V  - ekr  22 
64  mt  4081  Taipaisaari ku _____ Vehkataipaieen pumppuasema, 1936,  arvokas teollisuusyn*istö  V  - elcr  23 12 
65 it 14807  Taipelsaari ku ______ Puikkaniemenhautamuistomerkki, 1918 V  - ekr  26 12 
66 pt 14866  ku -- _____ Kyläniemen  kulttuurimaisema.miljöösuojelualeja luonnonsuojeiukohde  II_  - ekr  31 _j234 

1  mt  404  Uukuniemi ku  h  rh, m  Kummun  kansakoulu. 1926, maisemassa keskeisellä paikalla  V  --  ek,  rail 12 
2  mt  404  Uukuniemi ku  m  ____ Kummunkylänkulttuunmalsema,  1500-luvulta  V  - ekr rsi2  1236 
3  mt  402  Ujkuniemi  u e  ____ valkoselkätikan Huokan eslintynusaiue ________ - - LH  val  1237 
4 it 14952  Uukuniemi  u a  ______ 'ralkoselkätikan 1-luokan esiintymisalue - - LH  val  1238 
5 nit 402  Uukuniemi ku  h m  Niukkaian  kulttuurimaisema - ekr rsl3  1239 
6  mt  402  Uukuniemi ku  h  rh, m  Niukkalan  kansakoulu, 1910  - - ekr rslO  1240 
7  mt  402  Uukuniemi  u  ka _____ Homavaara,  keto,  0,2 ha,  pennneympäristöjen kartoltus - ekay  n2 1241 
8 nit 402  Uukuniemi  u  ka ______ '(irkorcyIänsuonhitty, 0,5ha, perinneympäristöjen  kartoitus - - ekay  ni  1242 
9  mt  402  Uukuniemi ku  h  ____ Pyhämäki, Uukuniemen  ensimmäisen kirkon paikka, paikalla muistokivi - - ekr rsl  1243 

10  mt  402  Uukuniemi ku  h  ______ Kiriconpeikkaja  hautausmaa, 1699, srk:n kolmas  kirkonpaikka - ekr rs2  1244  
il mt  402  Uukuniemi ku  h  rh, m  Kirkko,myöhäisempireä 1793  - ekr rs3  1245 
12 _mt  402  Uukuniemi ku  rh  m  Tapuli, 1853  -  ek, rs4  1246 
13 mt  402  IJukuniemi ku  h  rh, m  Kirkkoherranpappila, 1830, uudeistettu 1898-1900  - ekr rs5  1247 
14 _ 

_ 
mt  402  Iiukuniemi ku  h  rh  Kappalaisen virkatalo, 1904 IV  - ekr rs6  1248  
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Kymen läänin yleisten teiden ympäristön tila 

Ympäristön arvokohteet  

!!!a 
____! 5  

t!!1 
 nL  402 

kunta 
 Uukunieml 
ti 

 ku  
tunnus 
h  

Ilsãtunn. 
rh  

______________ 	 kohde 
Kanttorila,  1900-luvun alku 	 ______ 

 Ertonlahti, mansar1ikattoinenpäärakennus 
Kirkonkylän kansakoulu,  1906 
valtakunnallisen harjujansuojeluohjelman kohde  
luonnontilalnenavosuo 
suoalue, ilm. uneenkasvanut larip,  jossa pesil  mm.  kurki 

 Sytjlensärkk&  liittyy Niukkalankylän kulttuurimaisemaan,  120 ha  
Vahasaari - Simihtansaari,  25 ha 
Homavaara,  21 ha 
Pesonmäki,  17 ha 	 ___________ 
Katçpilan  kivi,  suun siirtolohkare, rauh. luonnonmuistomerkki 

arvolk.  kaava Ihde nro. 1km  
iv  -  e- rs7  1249 

____iR mt  402 liukuniemi ku  rh  m IV - ekr rs8  1250 
___i7 mt __?  Uukuniemi ku  h  rh.  m  IV - ekr rs9  1251 
______i8  I!i!___  ___4 Ijukuniemi  u____ ha__ ______  II - AHä  hal  1252 
__i9  'L __  Uukuniemi  u__ s____ _____ / - AHä  Si 1253 
___2O ,t_ 404 Uukunieml  u s  _____ IV - AHå  S2 1254 
____1 mt_t  ç' jkuniemi  u ha ______ Il  

iv  
- AHä  hal  1255 

22 mt ukunlemi  u ha _____ - AHä ha2  1258 
___i3  L ___4 ukuniemi  U q  ______ IV - VYH kkl  1257 

24 ot  14953 ukunieml  u ______ v  - VYH kk2  1258 
I mt  368 alkeela  u ______ -  - LM 

LH 
1m30 
1m194 

1259 
1260 2 mt  369  Valkeala  u k _____ 

___________ 
eaanjärven siniyttkönlehden kasvupalkka, tuonnoosuoljelualue __________ 
Oravala,  vanhojen metsien suojeluohjelman kohde  3 kt  Valkeala  tu  ka _____ V - - LH 

LH  
vml 

 G 
1261 
1262 4 mt  3  Valkeala lu  a  uhanalaisen  kullen  eslintymispaikkoja  (useita pieniä jäiviä) 	 l  

Tukkulinvuoren  lehto. lehtojensuojeluohjelman kohde 	-  I 
Vahtermäen kallionaluslehto,  8,8 ha 	- 
Selänpään  kangas 	 ii 
Hevosoja - Kääpälä, soidensuojeluolij.  lähteinen, tettomairien korpialue, metsälltukka 
ammonkallion  luonnonsuojelualue 	 _________________  

Kääpälä,  uhanalaisen metsälitukan kasvupaikka 
luonnonmuistomerkkl, taikempi  tieto lääninhallituksessa 	 -  I 
uonnonmuistornerkkl,  tarkempi tIeto lääninhallituksessa 	 I 

5 mt  3682  Valkeala  tu  le -  UI  1e3 1263 
6 
7 

mt  3  Valkeala  tu  le - YM  tel  12 
mt  3  Valkeala  u h m Si SKY S113117 12 

8 mt  36  Valkeala  u s  - LH  S4 12 
9 mt  3  Valkeala  u ka rn SL SK SL3025  126 

10 mt  3  Valkeala 	tu  
Valkeala 	lu 

k -  LM  kl  12 
11 mt  146  ka - LH 

 LM 
m164 12 

12 mt  36  Valkeala 	Ju  
Valkeala 	Ju  

ka -  lm188_J  12 
_1271 13  vt  ka ____ 

______ 
_____ 
_____  
_____ 
_____ 
_____ 

uonnonmuistomerkki, tarkençl  tieto lääninhailituksessa 
 etolinnunpesä 

kalasääsken  pesä,Tuohikotti 
kurjen peslmälampi 
Porrasmäen pihakuusi,luonnonmuistomerkki 
uonnonmulstomerkkl,  tarkempi tieto lääninhallituksessa 
Haukkasuo  

I 

tt  

- - - - - - 
SU1 

LH 	lm200 
LH 	pp 
LH 	!p5_ 
_LH 	CA 

LM33  
_LH 	ml 70 
SKY 	Si/692 

14  vt  15  Valkeala 	Ju  a 
15 mt  377  Valkeala 	Ju  e 1 
16 mt  3772  Valkeala 	Ju  a _ 
17 mt 3772yalkeala  Ju  ka 

- 
1 
1 18 mt  37724 Valkeala 	Ju  ka 

19 mt  377  Valkeala 	Ju 	5  
Valkeala 	Ju 	ka 
Valkeala 	Ju 	ka 
Valkeala 	Ju 	ka 
Valkeala 	Ju 	h 
Valkeala 	Ju 	ka_J_ 
Valkeala 	Ju 	ka 
Valkeala 	Ju 	ha 
Valkeala  - 	Ju 	ha 
Valkeala 	Ju 	k 
Valkeala 	lu 	g__ 

_ 
_I 

1 78 
17 
1 
1 
182 

20 ml 38  ______ Kartanonniemi, monipuolinen vanhanmetsänalue  I - _ 
LS2  

LN 	LM21 	-  
LH 	vm9  

21  Vt  1  - Niittylanden  kuusi,leveälatvuksinen  ja  rilppaoksalnen tuonnonmuistomerkki - 
22  Vt  1  Somurari  mäki, vanh. metsien suojetuohj. monimuotoinen, jylhän kallion juurella oleva lehto  I - 
23 vi 15  _____ Koriciakangas,  valtakunnallisen harjujeuojeluohjelman kohde  I SU1 

_ _ 
_SKY 	S1/693 
_LH 	LM24  4 LH 	vrTi8  

24 it 1464  Peuhunkäärrnekuusi,luonnonmuistomerkki - 
25 it 1464  Tuomistonmäki,  vanhojen metsien suoleluohjelma  I - 	_ 1 

12 

128 
_1287 

26 ml 377  j. m  - 
g 

Ronninharju, valtakunnallisen harjututkimuksen kohde  Il  - SK 	Si/697 
vi 6  alpausselkää. maisemaltaan  arvokas harjualue  II -J  Sl/3ll5l2  

LH 	uk9  Vt  6  ______  uhanalaisen hietaneilikan kasvupeikka 

_ - 
vi 6  ka  Valkealan suurlähteet,erikoinenmuodostuma  It 

_ - SK 	SU1/696 
30 et 14661  Valkeala lu  ks 1etson kuusi,tuonnonmuistomerkki - LH 	LM32 I 1288 -  Pt 14613_ Valkeala  tu  ks  ______ uonnonmuistomerkkl,  tarkempi tieto tältninhallituksessa 

_ - UI  1m65 1289  
kl  60  Valkeala  tu  k Paljassuo,  uhanalaisen tuhtaorvokin kasvupaikka tien vieressä - LM uk8 _1290 

33 mt  367  Valkeala  hi k MlIypuron uhanalalsten orvokkirleteytymien kasvupelkka 

_ - _ 
LH ukS  1291 

34 mt  367  Valkeala  u le m,ka  Myllypuron lehto  tt  

_ _ 
SU1 	_ SKY SU11691  1292 

35 ml 367  Valkeala  u  ks  Myltypuron  vanha metsä, lehtomainen kuuslkko, vanhojen metsien suojeluohjelma - LH  VMS 1293 
36 ml 3662  Valkeala  u Kaakkovuorl-Haukitandenmåki, 132 ha V - VYH kkl  1294 
37 et 14649  Valkeala  u L  Landenmäki,  37 ha  IV 

_ _ - VYH kk2  1295 
38 et 14570  Valkeala  u a 	I 

_ 
inavuori, 14 ha 	_ IV 	_ _ _ - 	_ VYH kk3  1296  
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Kymen läanin yleisten teiden ympäristön tila 

Ympäristön arvokohteet 

kartta tielk.  kunta tyyppi tunnua IlaAtunn. _________________ 	kohde  
ithianvuori,  19 ha 
umalavuori,  6 ha 
qisavuon,  95 ha 	 ________  

ii  ie nro. 1km  
____39  '!__  __3  Valkeala  ti__ g  _____ IV  - WH kk4  1297 
___4 r!___ ___3  Valkeala '!__  q___  IV  - VYH kk5  1298  

4 '!L_ 368  Valkeala  q___  L  kk6  1299  -  
4  i!___ Valkeala  t___ g__  Porttrvuon,  37 ha V  - VYH kk7  1300 -  

____4 pt_____ 
__  

1502  VaJkeala  es  oikoski, kailiomaalaus,  I 1k  flV ____  3 1301 
___4 c____  Valkeala  es  _____ Lakiasuorirnäki, kaIliomaaaus,  I 1k  ___ _  1302  

4  Valkeala  u__  rn vmijoen  laakson maisema-alue,  18 000 ha,  eteläisen rantamaan maisemamaakunta  l  - matm  1 1 -  
46 Id 60  Valkeala ku äJiVäylä. tukkien vesireitti  V  - kir  I 1 04 
47 IL__  __!  Valkeala ku Oravalan  kartano,  1930-luku, arkkit. HekId Siikonen  V  - klr  _1 
48  ot  _i7  Valkeala ku appalaisen  pappila Tammisto  1869 V  - klr  1 06 
49  "!_ _? Vaikeala ku cic&an myffy-ympäiistö,  1840-luvun loppu  V  -  fr  4 1 
50  ot  14616  Valkeala ku upias,  tila,  1890-luku 	 __________________  V  -  r_______ _1 
51 Pt 1461  Valkeala ku Mlly-yråristö  V  - -  r______ 
52 ä 1464  Valkeala  cu  anhát kylänpaikat, Haimila, Kuivala, Mankkl,  Nissilä,  Ranta-Utti,  Karhula, Miettula  V  - Ir_______  131 
53  vt  6  Valkeala ku  (iän tnnoitus, puolibastioneilla varustettu tähden muotoinen lionoitus,  1791-1792 V  - _______  1311 
54  mt  375  Valkeala - ku  Ulm  asema  ja sen ymp&istö,  1921 V  - _______  131 
55 pt 1464  Valkeala ku uivalan seurantalo,  1957 V  -  r 11 131 
56  vt --  Valkeala ku ilkkala,  tila  1890-luku, kertaustyylit  V  -  fr  1 131 
57 pt 1464  Valkeala ku uvosenkosken  sitta.  1907 V_  -  fr  1 131 
58  ot  14590  Valkeala ku Hjin villatehtaan  alue, tehdas perustettIin  1898 V_  - klr  1 131 
59 Pt 14590  Valkeala ku Lpakosken  koulut,  1935,  arkklt.  Toivo Salervo  V  -  fr  1 131 
6  kt  60  Valkeala ku  Harjun asema,  1887-1889,  valtakunnallisesti merkittävä  V  - Ir  18 1318 
6 ,t 14597  Valkeala ku Mettalo, huvilamalnen  asuinrakennus,  n 1850 V  -  It 1 1319 
6 at 14597  Valkeala ku  Ala-Rantala, rakennus  1891 V_  -  r 2 1320 
63 ä 14597  Valkeala ku  Ylä-Rantala,rakennus 1899 V  -  It 21 1321 
64  mt  368  Valkeala ku  Valkealan kartano, 1858,  valtakunnallisesti merkittävä  V  -  fr  2 1322 
6  
6  

mt  
mt  

368  
368  

Valkeala 
Valkeala 

ku 
 ku 

Huvila, jugendhuvila 1922 	 ________  
Valkealankirkko, 1927,  valtak. merkittävä tomillinenthllklrkko  

V  
V  

-  -  fr 
 r 

2 
2 

1323 
1324 

67 ml 368  Valkeala ku -  Valkealan seurantalo,  jugend  1912 V  -  r______ 
68 ml 3  Valkeala ku Vuorenrinne,  asuintalo 1858/1860  -  Idi______  _1326 
69 rut 3  Valkeala ku Vustaalll:nkivl, 1790,kuningasseurasik(ventakaakirkollakAytyätalstelua30.4.1790  V_  -  r_____ _1 
70  vt  Valkeala ku Somura,  tila R,ojätven rannalla, 1800-luku  V_  -  r 1 1 
7 at 14648  Valkeala ku Hyyryn  kylä, rnäldkylä, arvokas maisemallisesti 	kulttuurthisto4ialllsestl  V  -  r______ 1 
72  pI  1464  Valkeala ku Pämälän  kylä, rakennukset kyläraitin varrella  V  -  r  _____  _1 
73 t 14 7  Valkeala ku  Vallan pientaloalue, osa Verian tehdasyhdyskuntaa,  maisemassa tärkeä  V  -  Ii 1 	1  
74ot  14 7  Valkeala ku Ojasela,  paikalla oli  1700-luvun lopulla pieni kylä  V  -  r______ _1 
7  mt  3  Valkeala ku  l-lasulan  kylä. merkittävä kokonaisuus, Valkealan vanhimpia  kyllä  V  -  
76  mt  _3  Valkeala ku Selänpään  koulu, 1902 V  -  r_______ 
77 rut  -  Valkeala ku P!akko,Selänpää, 1860 V  - -  r 3  - 	5 
7 ml  Valkeala ku Paloasema, 1948 V_  -  r 4  -  
79 ml  -  Valkeala ku Terveystalo, 1948 V  -  It 41  -  
80  mt  Valkeala ku Selänpään asemaympäristö, 1887-1888 V  -  r 4  -  
81  _pt 146  Valkeala ku Ionkala, maatila, 1700-luku  V  -  r 4 1 
82 pt 14  Valkeala ku Lassero,  maalattu hirsihuvila  1900-luvun alusta  V  -  r 4 _j4 
83  mt  4  Valkeala ku Voikosken asemaympäristO, 1920-luku  V  -  r 4 1341 
84 pt 14628  Valkeala ku  Anttilankylä, tiivis kyläkokonaisuus  V  -  It  4 1342 
85 

_ 
pt 14628  Valkeala ku Mietunaho,mäkikylä,  jolla  on maisemallista arvoa  V  - klr  

_ 
50 1343 

86 
_ 
_Pt 14628  Valkeala _ku ihlaiasaari,harlun_kupeeseensyntynytkylä  IV  - klr  51 1344  
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Kymen läänin yleisten teiden ympäristön tila 

Ympäristön  arvokohteet  

kartta  iiii  kunta 	tyyppi  is  IPstunn. 
_____ 

______________ 	 kohde 	 ____________________ 
Nuolniemen  kylä,  nauMcylä _______________ ___________________  

arvolk.kaava ähde nro. 1km  
87  ot  15028  Valkeala 	ku IV  - kir______  52 1345 
88  mt  3772  Valkeala 	ku _____ Puuskeri,  tila  1800-luvulta  IV  -  r 53 1346 
89 nit 3772  VaIkeata 	ku _____  Seppälä, tila  1800-luvufta  IV  -  Jr_______ 54 1347 
90 t 14648  Valkeala 	ku _____  Haukilahti, entinen  kruunuthal8g7  V r_______ 55 1348 
91 pt  ValkeaJa 	ku _____ Kourutan  koulut,  1898  wkkft A.A.  Siren V  -  fr_______  56 1349 
92 t 14666  Valkeaia 	1w  ____ Tirvan tehdasaiue,  1890  paikalle perustettiin  vesisaha, höyläåmö  ja  kimröökftehdas  V  - Ir_____  57 1350 
93  r!it_  3772  VaIkeata _____ 

_____  
______ 
_____ 

Maunon kyläkokonaisuus,  ehjä  rantakylå  
Vanhat  kyläalueet: Tuohikotti, Pyônä,  Metsä-Rämä, Kääpälä. Lipälä  
Torasjoen  sitta,  1909 
Kirjokivi,  tila  1890-luku  

V  
V  
V  
V  

- - - -  kir______  
klr______  
ku ________  
fr_______  

58 
60 
61 
65 

1351 
1 
1 
1  

94  mt  369  Valkeala 	ku - 
95  mt  368  Valkeala 	ku 
96  mt  368  Valkeala 	ku 

fpt  14670  Valkeala 	ku ____ Kannuskosken puuhlomon  ja  pahvltehtaan  paikka,  1883 V  - Ir______  67 1 
98  mt  377  Valkeala  

Vehkalahti  
lu ____ Hujen-ja  malsemansuolelualue  Il  -  K  sI  3121 1 

1  kt  61  u  ks  ______ Hatjun  kuuset,  luonnonmulstomerkkl -  H  LMI1  13 7 
2  kt  81  Vehkalahti  u s  ______  Kalliomäen  korpisuo, luonnonsuojelulaln  nojalla rauhoitettu  -  H  _______ ls5  13 
3  kt  61  Vehkalahti 	-  u  ks  ____ Usinmäen kangasvuolcon kasvupaikat - _____ LS8  13 9 
4 la 61  Vehkalahti 	-  u  ks  ______ Hariun  Riihimäki,  rantametsä,  kaksi lähdettä  - _______ LS9  13 
5 la 61  Vehkalahti 	-  U  ks  _____ Hatjun pafiokuuset - ______ LMIO  13 
6 pt 14706  Vehkalahti  - 

Vehkalahti 
Vehkalahtijlu  

lu  Ira  ______  Mustolan kaunis  tuulenpesärnänty,  lähellä tietä  - _______ LM3I  13 
7 p 14699  ks  _____ Suonsaaren  vanha  metsikkö - ______ LS4  1363  
8pt  14699  ks  ______ Vinnatinmäen  koivu,  Iuonnonmuistome,lcki _____________ - - ______ LM3O  13  
9pt  14675  Vehkalahti  lu  g  _____ KMkkomäen kallioalue - _____  k9 13 

1  Olmt  371  Vehkalahti  lu  la  Lepikön käärmekuusl, luonnonmulstomefkki - LM15  13  
i1J  -- - 371  Vehkalahti  lu ka Vatajan  kataja,  luonoonmulstomeddd - LH_____ LM17  1367  
l2mt  371  Vehkalahti  lu ka  Kokkolan koivu,  luonnonmuistomerkki -  H_____  LM14  1368 
1  3mt  371  Vehkalahti  lu  ks  Metsäklän  kataja.  luonnonmulstomedcki - LII LM16  1369 
1  4pt 	14675  Vehkalahtl 	lu 	I  
1  5kt 	61  Vehkalahti 	ki 	v  
16 pt 	14682  Vehkalahti 	- 	lu - 	ks 
1  7kt 	61  Vehkalahti 	lu 	ks -  ks Pieni  KannusjäM, lintujärvi,  rauhoittamisen arvoista kasvillisuutta  il  SW  SKjL SU1/622  1370 

ka Karkialampi, luonnontllainen suorantalnen  metsälampi  V  - VYP  v104 1371 
Rauhalan  3  suurta  haaraista pihavaahteraa - LH_______ LMI  1372  
Kuuselan  tienvarsikataja  LI-I______  LM24  1373 

18  kt______  
19 Pt 
2OpL4j491  
21 Pt 

	

61  Vehkalahti 	lu 	ks 	- 	Salmentojärven7pienensikermäkuusenryhmä 

	

14691  Vehkalahti 	- 	ki 	 Onkamaanvuonmunkkialue,rauh. Is-lain nojalla  

	

Vehkalahti 	tu 	h 	rn 	seutukaavassa oleva  hagujen-  ja  maisemansuojeluajue  

	

I 14691 Vehkalahti 	lu 	l 	- 	Onkamaanjärvi, valtak. lintuvesiohjelman kohde -  

	

7Vehkalahti 	lu 	l 	 Salminlahti,valtak.lintuvesiohjelmankohde  

	

7 _Vehkalahti 	lu 	ka 	_________ Pohjanpellon pihakuusl,Iuonnonmuistomeulcki 

	

I81  _Vehkalahti 	lu 	_______ Kirkkojärvi,  valtakunnallisen  lintuvesiohjelman  kohde  
lu 	ka 	-. 	 Ihanalaisenlaukksneillkankasvupalkks 	 ____________ 

	

7Vehkalahti 	lu 	l 	 LuoinlaP,thti, valtakunnallisen llntuvesiohjelman kohde  

	

_351  Vehkalahti 	luh 	 seutukaavassaolevasuoielunarvoinenha,jualue,harjusaaila  
lug 	 Kivikkomäki-Hyypiänmäki,8ha,l8ha -  

	

61Vehkalahti 	lu 	g 	 Vuorisenmäki_l3ha -  

	

61  _Vehkalahti 	lu 	g 	 Vilpennmäki,  22ha 

	

_14688 _Vehkalahti 	lu 	g 	- 	 Suuri Lupinmäki,kallioalue, hienonäköala yli Lupinlanden 	 ______________  

	

14688Vehkalahti 	lu 	ka Lehtomaista  metsää,  tesmaa, keväftähtimöä  

	

14688Vehkalahti 	lu 	• ka 	- - 	- 	Rinteen tlhkualue, kasvillisuus  

	

14688  Vehkalahti 	lu 	ka 	- - 	Metsäruusun  kasvupaikka  

	

14688  Vehkalahti 	- kigkaRasvaturkin  kallio,  kalliokasvlllisuus -  

	

14688  Vehkalahti 	lu 	ks 	 Lehtomainen  metsä, hakattu  

25pt 	_j_688VehIaltj 

28pt14675VahkalahtL  

- LH______ LM22  1374 - LH_______  s3 1375  
II Si KY SOS 1376 
I SL KY  SL3009  1377  

22vt - 
23  vt  
24kt -  
26IvLJ 
27rnt 

I SL SKY  SL3027  1378 -  L  _______ LM2O  1379  
I SL Y_____  SL600  1380  - LII ______  hk  1381  
I SL L  SL624  1382  
Il  ha V____  hs3905  1383  

29kt 
__9.k1 

3lpt 

V  - VYH_____ kkl  1384  
V  - VYH kk2  1385 
V  - VYH kk3  1386  
V  - OYKlselvitys  1 1387  

32pt 
33pt 

V  - OYK/selv'itys  2 1388  
V  

_ - OYKJseIvitys  3 1389  
34pt 
35pt 	- 	-  
36 Pt 

V  - OYKlselvitys  4 1390  
V  

_ _ - OVK/ys  5 1391 
V  - OYK/selvltys  6 1392  
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Ympäristön  arvokohteet  

_kartta 	ti!! !4  
37 • pt 
38  pt_ 
39 pt  
4Opt  
41 pt 

42 pt 
43pt 

eno. kunta  YYPP1Innus IlUtiinn. __________________ 	 kohde 	 __________________ 
Ryhmä suuria  teivaleppiå 	 ____________  
Silokalliopintoja 	 ________________  
Muinaisranta1dvtko 	 ________________  
Siokallioketju  

BrYOlIL  k_; Ihde nro. 1km 
Vehkatahti lu ka  V • OYK/seMys  7 1393 

14688 Vetikalahti lu jg V - OYK/seIvys  1394 
Vehkalahti  Pu 	Jg  Ice V OYK/SelVltyS ___ 
Vehkalahti 	lu 	Jg 

lu 	Ig 
Vehkalahti 	lu 	g 
Vehkalahti 	lu 	ka  

14688Vehka1ahti 
ka V - OYK/setvitys  1 139 
ka Silokallioselänne 	 __________  

Silokalliorinne 	 __________  
3 kihokkilajia, vimasara sorakuopanpohjalla 

V OYK/SeIVityS  13  
14688  ka V - OYK/setvitys  I 13 
14688  V OYK/seMtys  1 1399 

44 .P!__ 14688  Vehkalahti 	lu 	g Uukooskallio,  jolta  hyvä näköala  Lupinlandelle  V - OYK/selvitys  1 14 
45 J4  Vehkalahti 	lu 	ka  Vanha  kuusikko,  osa lehtomaista  V - OYI(/selvitys  14 1 

-  46 ot _14  Vehkalahti 	lu 	ks  Tesvaleppehto  (Met),  vanha  haa  V - OYK/selvftys  14 
47  Dt__  8  Vehkalahti Vähäinen  silokailiokumpu  V - OYKJseIvys  14 
48 pt 14  Vehkalahti  u q  Lähes metsän  pe4tåmä silokaillo  V - OYKfseJvys  14 
49 t 14  Vehkalahti  U g__ ka Lolvapiirteinen  hyvin muodostunut  silokallioalue,  harvinainen heinä  hina  V - OYK/selvitys  4 14 
50 ot  14 Vebkalahti  u q ka Silokallicita, kafliokohokkia  V - OYK/seMtys  2 14 
51 ot  14  Vehkalahti  u q ka Avokallioalue,kalliokohokkia  V - OYK/selvitys  2 14 
52 t 14688 Vehkalaiiti  u ka Maaduntalahli,  ranta-ja suokasvillisuutta  V 

V 
V 

V 

- 
- 
- 
- 
- 

OYK/selvitys 
 OYK/se1vfty 

OYKlselvitys 
OYK/selvitys 
OVK/selvitys 

27 
35 
36 
37 
38 

14 
140 
14 
14 
14 

53 it 14  Vehkalahti  u ka Tervalepikko, suunuohca  - 
54 it 14  Vehkalahti  u ka  ulkomaisia puulajeja, pellon reunassa  tuulenlentoa  
55 pt 14  Vehkalahti  u k  uhanalaista  pikkupunkaa  ja laukkaneilikkaa 
56 pt 14 Vehkaiahti  u ka Tervaleppäleitto, laidunhaka  
57 pt 14 Vehkalahtl  u ka ____ Haijanne,  jossa kasvaa  saamea  ja  vaahtera&  tiesså  kaunis  kMsilta  V - OYK(selvltys  39 1413 
58 it 14 Vehkalahtl  u  ks  ____ Pettosaareke,  jolla kasvaa  keftamataraa - OYK/selvlty  42 1414 
59 of 14  Vehkalahti  u ka ____ Pettoharjanne,  jolla  kookkalta leitmuksia. wohokanukkaa - - OYK/selvitys  43 141 
60 mt  351  Vehkalahti  u q ka Jähinniemen sisäosan silokalliot, kaitlokohokkia,  kuluneita  - OYK/seMtys  94 141 
61 mt  351 Vehkaiahti  u q_ _____ Silokallioita,  kuluneita  - - - OYK/selvitys  97 1417 
62 mt  351  Vehkalahti  u __  ks  aa1oaja  kuluneita  silokalliopintoja - OYK/selvttys  98 141 
63 mt  351  Vehkalahti  u q_ _____ kerajäkäiaifteinen avoicallio OYKiselvitys  100 141 
64 mt  351  Vehkalahti  u  ks  ____ kotkansiipikasvusto, laajenemassa tienpenkalle 

- 
- - OYK/selvltys  101 14 

65mt  351 VehkalaJiti  u  ks  ____  2 istutettua saamea - - OYK/selvitys  102 142 
- - 	66rnt  351  Vehkalahti  u g  ks  Mustavuoren kallioalue, jyrkänteitä - •• OYK/seMtys  103 J4 

67 mi 351  Vehkalahti  U q _____ Silokalliojono, siirtolohkarelta - - OYKIselvitys  112 _4 
68rnt  351  Vehkalahti  u  ks  _____ Lupinlanden  rannan  tervaleppälehto,  prof. Kujalan koeala v. 1924 "Tervaleppä  Suomessa"  - - OYK/seMtys  113 _4 

351  Vehkalahti  u q___ ______  Pieni  Lupinmald,  kallio,  jolta  kaunis näköala  Lupinlandelle  V - OYK/seMty  114 14 
- 	70 mt 351  Vehkalahti  lu  g _____ Hunkerinvuori,  jyrkkä  kalliokumpu,  jolta  näköala aina Kotkaan saakka  V - OYK/se1vity  115 14 

71 mt 351  Vehkalahti  q  ks  Myllyvuoii, avokailiovuori,  jonka laella laaja  kivikehä, kallicicasvillisuutta  V - OYK/selvitys  117 1427 
72vt  7  Vehkalahti  es ______ Korvenharju, hiidenkivas,  Ilk - mv  4 1428 
73vvt  7  Vehkalahti  es ______ Pässkärri, hiidenkluas,  Ilk - mv  5 1429 
74kt  61  Vehkalahti  -  es ______ Killlmälci, hiidenkiukaan  pohja?,  111k - mv  6 1430 
75 it 14663 Vehkaiahti  es _____  Kellokoski,  hiidenkivas,  111k - mv  7 1431 

- 	76 it 14663 Vehkslahti -  es ____ Kpää, kMkautinen  hautapaikka,  Ilk - mv  8 1432 
77 it 14663  Vehkalahti  es ______ Pekkola, kivikautinen  asuinpaikka,  III 1k  - mv  9 1433 
78 mi  371  Vehkalahti  es ______  Mäkelä, kivikautinen  asuinpaikka,  Ilk  - mv  10 1434 
79 rot 371 t/ehksjahIj  es _____  Rantala,  kivikaulinen  asuinpaikka,  111k - mv  11 1435 
80 mi  371  Vehkalahti  es ______ Välitikangas, kivikautinen  asuinpaikka,  111k - mv  12 1436 
81 mt  371  Vehkalahti  es _____ Hietojanvuon, kivikautinen  asuinpaikka,  111k - mv  13 1437 
82 mt  371  Vehkalahti  es ______ Santamäki, kivikautinen  asuinpaikka,  111k - mv  14 1438 
83 mt  371  Vehkalahti  es ____ Kelkkamäki, kivikautinen  asuinpaikka,  111k - mv  15 1439 
84 mi  371 iVehkalahti  es ______  Klemolan  seisalce, kivikautinen  asuinpaikka,  111k - mv  16 1440 
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!!!!!  kunta ji  tunnus Ilsâtunn. _____________________________ 	kohde 	 arvolk.  
Kuusisto, kMkautinen asuinpaikka,  I I  Il  1k 	 i  
Klemolan pettopuu, kivikautinen asui,aikka,  ii 1k 	 I 

la  Ithde nrc. 1km  
85 mt  371  Vehkalahti  es  - mv  1 7 1441 
86 mt  371 Vetikalehti  es  - mv  18 1442 

-  87 mt  371  Vehkalahti  es  Gyllingin kauppa, kivikautinei asuinpaikka?,  Il  1k 	 ________ 
Houvanmäki  as. p., kMkautinen  asuinpaikka,  H 1k 
Houvanmäkl,  louhos, kivilouhos, alkujaan kMkautinen?,  Il  1k 

I - mv  20 1443 
- qi!____  371  Vehkalahti __ - - mv  21 1444 
-  'L_ 71  Vehkalahti __ ____ - - mv  22 1445 
____  9 t!!__ _!7  Vehkaiahti ___ - - KMmaa, kivikautinen  asuinpaikka,  Il  1k • mv  23 144 

9 mt  37  Vehkalahti  es  Vartonen, kivikaulinen  asuinpaikka,  111k mv  24 144 
9 ot  14679  Vehkalahti  es Rännärinoja, kivikautinen  asuinpaikka?,  111k - mv  33 144 
9 ot  14679 Vehkalaiiti  es Puustellinhaiju, kivikautinen  asuinpaikka.  Il  1k  -- - mv -  34 1449 
94 pt 14679  Vehkalahti  es  Ahola, kivikautinen  asuinpaikka.  111k - mv  35 14 
9 ot  14679  Vehkalahti  es Mokkata, kivikautinen  asuinpaikka.  111k - mv  36 14 
96 ot  14679  Vehkalahti  es  Jaskala, kivikautinen  asuinpaikka.  111k I - mv  37 14 
97 pt 14679 Vel,kaiahti  es _____ Lautamies-Uski, kivikautinen  asuinpaikka,  111k I - mv  3 14 
98 pt 14679  Vehkalahti  es _____ Torittila, kivikautinen  asuinpaikka.  I I 111k - mv  3 14 
99 ot  14679  Vehkalahti  es  ____ Lemp4ö. kMkautinen  asuinpaikka,  111k - mv  4 14 

100 Id 61  Vehkalahti  es  _____  Männistö, klvikautinen asuinpaikka,  ii 1k - mv  41 1458 
101 Id 61  Vehkalahti  es  ______ Ahola, kivikautlnen  asuinpaikka,  111k - mv  4 14 
102 Id 61  Vehkalahti  es  _____ Hitonhailun Pirunpesä, Kvartsilouhos?, kivikautinen?,  I  /  111k - mv  5 14 
103 t 14672 Vehkaiahti  1w _____  Summan  kartano,  1893 V - klr  14 
104 t 14672  Vehkalahti ku ____  Simman  sanomalehtipapefitehdas,  1953-55,  Alvar Aalto  V - klr ____ 3 146 
105 t 14672  Vehkalahti ku ____ Petkele,  asunto,  1953-55,  Alvar Aalto  V - Ir_____ 

-  
4 -  14 1 

106  i  7 Vehkalahtl ku ____ Pumppuasema,  1954,  Alvar Aalto  V - klr ____ -  146 
107 t 7 Vehkalahtl ku _____ Neuvottoman seurantalo,  1900-luvun alku  V - klr_______  14 
1  O8kt 61  Vehkalahti ku _____ L!nnanmäid  ympäristöineen, keskiajalla tunnettu kauppapaikka  V -  fr______  J _J484 
109 mt 3711  Vehkalahti ku _____  Seppälä, tila,  1800-luvun loppu -__  Ii 

-  
-  

110  mt 3711 Vehkalahtl  1w ______  Salmen silta,  1900-luvun alku  V - Ir________  9 14 
11 1mt 3711 '(ehkalahti ku ______ Salmenvirran rautatiesllta,  1899 _____________  V - lr_______  10 14 7 
ll2Imt  3711  Vehkalahti ku _____ Takkaniemi,  huvila,  1884 ____________  V -  fr_______  11 146 

371  Vehkalahti ku _____ Tompuri,  tila, laajennettu  1872 V -  Ii 12 14 
fl4mt  371  Vehkalahti -- ku ____ Kappelaisen  pappila, Suomalainen, vanhimmat  osat  1700-luvulta  V -  r_____ 13 	1470 -  

________  61  Vehkalahti ku  Hautausmaa Husula,  1879 - _____________  V -  fr 	J 14 	147 
1 16L 371  Vehkalahti ku  Pitäjän viljamakasilni,  1826, 1858 V - klr  15 	1472 
117  kl  61  Vehkalahti  1w  Husulan  koulu,  1871 V - klr  16 	1473 
118 14675 Vehkalahtl  1w I4usulan seurantalo,  1920-luku  V - kIt  17 1474 
119 Pt 14675 Vehkalahtl ku  Haminan-Valkealan  tie, 1700-luvulta  V - klr  18 1475 
120 mt  371  Vehkalahti ku Reitkallin  kartano,  1800-luvun loppupuoli _______  V - klr  19 1476 
121 mt  371 Vehkalahtl ku  Rantala. rakennusryhmä  1800-luvun loppupuolella  V - kIt  20 1477 
122 mt  371 Vehkalahtl ku  Parkkinen, asuintalo  1800-luvun puolivälistä, arnpirelyyli  V • kIt  21 1478 
123 mt  371  Vehkalahti ku Metsäkylä, klemolanmäen kylämaisema  V - klr  22 1479 
124 pt 14685  Vehkalahti ku Pampyölin  koulu,  1912 V - klr  24 1480 
125 p_ 14685  Vehkalahti ku  Latu, asuintalo, jossa  on  savesta tehdyt ulko-  ja  vitiiseinät,  1873 V kIt  25 1481 
126  kl  61  Vehkalahti ku Myllykylän kartanoalue, Vehkajoen  ranta-alue  V - kIt  26 1482 
127 Id 61 Velikalahti ku Mytlykylän  mylly,  1919 V -- kIt  27 1483 
128 Id 61 Vehkaiahti ku ____________  Heimola, tilan päärakennus,  1800-luvun alkupuoli  V - kIt  28 1484 
129  kl  61  Vehkalahti ku ____________ Sotilasleirin  paikka  1741-1742,  muistomerkki vuonna  1968 V - klr  29 1485 
130  kl  61  Vehkalahti ku ____________ Yksiaukkoinen  kivisilta,  1910-1911 IV - kIt  30 1486 
131 Id 61  Vehkalahti ku ________  Haminan-Leppeenrannantie,maisemallisestimerkittävä  IV - kIt  31 1487 
132  kl  61 Vehkalahtj  1w  ____________ Yksiaukkoinen kiviholvisilta  ja  myIlpalkka,  1900-luvun alku  IV - kIt  32 j, 
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kartta tielk.  ii  kunta tyyppi tunnus ilsthunn.  kohde arvolk.  a  ande nro. 1km  
133 kt  61  Vehkalahti ku ____ Nopaien, kestikievarina  toiminut rakennus,  1860-luku/1920-luku  IV -  kW 33 __i49 
134 ot  14679  Vehkalahti ku _____ Jaskala,  maatilan päärakennus  1880 V - klr  34 1490 
135 lit 1  Vehkalahti ku  Silta,  1900-luvun alkupuoli  IV -  kW 35 1491 
138 Id 81 Vehkalahli ku Yksiaukkoinen kiviholvisilta,  1900-luvun alku  IV - kir  37 1492 
137 ot  14675 Vehkalahtl ku °eurantalo,  1931 IV kir  38 1493 
138 ot  14675 Vehkalahtl ku  Suikkanen, tIla  1906,  maisemallisesti keskeinen  V kW 39 1494 
139 pt 14675  Vehkalahti ku  Peltola. tiivis rakennusryhmä,  1890-luku  V - kir  40 1495 
140 t 1469  Vehkalahti ku  Salmela. alueelile tyypäinen talonpoikaistalo  1920-luku  IV - klr  4 1496 
14 ot  1469  Vehkalahti ku  Salmela, rakennus  1 900-luvun alku  V -  kW 4 1497 
14  kl  6  Vehkalahti ku Kivelå,  talo  1 880-luku  V -  kW 44 1498 
143 lit 6  Vehkalahti ku  Osuuskauppa Jylhä,  1939 V - klr  46 1499 
14 mt  35 Vehkalahtl ku Mäntianden  hovi,  1851 V - klr  4 1500 
14 mt  35  Vehkalahti ku iissuo,  Sulo Mäkelän ateijee  ja  asuintalo,  1947  ja  1950-luvun vaihde  V -  kW 48 1501 
14 Pt 14888  Vehkalahti liii ilniemen kailano,  1836 V -  kW 4 1502 
147 ml 35  Vehkalahti ku  Pisto 	dvet, kiviin liittyy rosvotarinolta  ja perimätietoa  V - klr  51 1503 
148 ml 35  Vehkalahti ku  Brakulan kattano,  1836 V -  kW 52 1504 
14 Id 6  Vehkalahti ku Lankilan  aitta,  1773 ___________  V - klr  57 1505 
150 Pt 1469  Vehkalahti lu -  Luonnonsuojelualue - LH  183 1506 
152 lit 6 Vehkalahtl  u rvokas  vesialue  IV - VYP  v104 1507 
153 Pt 14679 Vehkalahtl  u arjujen-jamaisernansuo4elualue  I -  SK -  si  3104 150 
154 ti 14682  Vehkalahti ku antala,  talo  n.1900,  maisemallisesti komealla paikalla  V -  kW 36 150 

ot'  14708  Virolahti  u ka Monnonlani-MyIty,  vanhaa metsää  V - LH vm5  151 
2 at 14708 VirolahtI  U e Harakkasuon kanahaukan  revlin -  V - LH oon  1511 
3 vi 7  Virolahti  u e  H'iosiossuo, kalasääsken pesa - LH  p8 151 
4 mt  35  Virolahti  u ka Pytertanden  tammi, luonnonmuistomerliki - LH lm8  151 
5 ml 351  Virolahti  ii e jokosuo, kalasääsken peså - -  UI  o7 1514 
6 ot  14733  Virolahti lii vsimäki,  32 ha V - VTh - kki  151 

_7 tnt  35  Virolahti  u q__ Huupennvuori,  20 ha V - VYH  k2 151 
8 pI  14708 VIrolahti  u Vuoitlani,  32 ha V - VYH  k3 151 
9 ml 35  Virolahti  u q Slipioravanvuori,  45 ha V - VYH kk4  151 

10 ml 35  Virolahti  u Llnvuori,  37 ha V - VYH kk5  1519 
1 tnt  35  Virolahti  u Vahtivuori,  13 ha V - VYH  k8 1520 
12 ml 35  Virolahti  U  __ Haakelinkangas,  50 ha V - VYH kk7  1521 
13 t 1472 VIrolahti  u Järvenvuoii,  9 ha V - VYH  k8 1522 
14 at 14754 VIrolahti  u Himavuori,  5 ha V - VYH  k9 1523 
15 ml 35 VIrolahti  u ka  Ison ppilan tammi, Iuonnonmuistomertdd - LH  m7 1524 
16 ml 351 VIrolahti  u I Kirkontura-Vilkldläntura,  valtakunnallisen lintuvesioPeIman kohde  I SL SKY 5L3011 1525 
17 vI  7  Virolahti  u  ks Pajulanden  tammet  l  - LH  m14 1528 
18 t 14757  Virolahti  u q Rantahaan siirtolohkare, luonnonmuistorneikki - LH  m16 1527 
19  vt  7  Virolahti Pu  q_ Vaalimaankosken  suuri siirtolohkare, luonnonmuistomerliki LH  i1 _j8 
20 t 14757 VIrolahti lu  lie Saaranojan  ja Koivulehdon rantalehdot - LH LS4-6 1529 
21 ml 387  Virolahti Pu ka Luonnonmuistomerkki - - LH  m267 1530 
22 t 14707  Virolahti  es Tompuri, kMkautinen  asuinpaikka,  111k - mv  2 1531 
23 vi 7 VIrolahti  es  Kattelus  1, kMkautinen  asuinpaikka,  111k - - mv  4 1532 
24  vt  7  Virolahti  es  Kattelus  2, kMkautinen  asuinpaikka,  111k - mv  5 1533 
25 t 14708 VIrolahti  es Vuorllampi  2, kivikautinen  asuinpaikka,  111k - mv  6 1534 
26 t 14708  Virolahti  es Vuorilampi  3, kMkautinen  asuinpaikka,  111k - mv  7 1535 
27 )t 14718  Virolahti  es  Harju, kMkautinen asuinpaikka,  111k - - mv  8 1536 
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kunta tyyppi  is  iiii. ___________________________ 	kohde 	 ________________ 
Lanul,kMkaulinenasuinpaikka,lllk 	_________ 	_________  
Lanu  2,  kivikautlnen  asuinpaikka,  Il  1k 
Lanu  3,  kivlkautinen  asuinpaikka,  Il  1k 	 _______  
Puntti, kivikautinen asuinpaikka,  II 1k  

arvolk.  kaava  Ihde nro. 1km  
1471  Wolahtt  es  I  - mv  9 1537 

___2! PL_  Virolahti  es  I  - mv  10 1538 
____o  I!t___  1471  VIrolahti  es  I  - mv  I 1 1539  

31 ___  øt 1471  Virolahti  es  - mv  12 1540 
pt 1471  VirolahtI  es  Kuusela,kivikautlnenasuinpaikka,IIIk - mv  15 1541  
ot  1471  VirolahtI  es  Jokela, kivikautinen asuinpaikka,  111k  - mv  17 154 
ml 35  VirolahtI  e.'  Niemistö, esihistoriallinen asuinpaikka,  Ilk  - mv  18 154  
mt  351  Virolahti  es  Viipurin poilti, kivikautinen asuinpaIkka,  111k  mv  19 154  
mt  351  Virolahti  es  Hietsllanrnäki, kivikautinen  asuinpaikka?,  Ilk  - mv  20 1545 

7  pI  14712  Virolahti  es  Ylä-Pihtalan nuorisoseura, kivikautinen asuinpaikka,  111k  - mv  21 1546  
ot  14757  VIrolahti  es  Rantala, kivikautinen asuinpaikka,  Ilk  - mv  22 1547 

3 Pt 14757  VirolahtI  es  
es  

Häiäiä, kivikautinen  asuinpaikka,  Ilk I  - mv  __26 _J4 
4 pt 14757  Virolahti  Kokkola,  kMkaulinen  asuinpaikka,  111k I  

I  
- - mv  

mv  
2 
2 

_4 
1550 4  ot  14757  Virolahti Kolarinpefto, kivikautinen  asuinpaikka,  Ilk 

4 	ot 	14757  VirolahtI 	 Ylä-Kotola  1,  kivikautinen  asuinpaikka,  Ilk  
43 p 	14757  Virolahti 	es 	[ 	Ylä-Kotola  2,  kivikautinen  asuinpaikka?,  II 1k  
44 pt 	14757  Virolahti 	es 	________ 	Manilan  VPK,  kivikautinen  asuinpaikka,  111k  

_5  pL_  _i4 7  V!!cl!L 	es 	L 	Kuusela, kivikautinen asuinpaikka,  II 1k 	 __________ 
48ot 	14757  Virolahti 	es 	- 	- 	Värrl,kivikautinenasuinpaikka?,IlIk 
47 Pt 	14735  VIrolahti 	es 	 Kotaniemi, kMrökiö,  111k  
48  mt 	351  Virolahti 	es 	 Sydänkylä, hiidenkivas,  111k 	 _____________ - - 	49 pt 	14757  VIrolahti 	lu 	m 	 jyimaanjokiiaakso,  3000 ha, 	teIäisen rantamaan maisemamaat- 	ta  
50v1 	7  VirolahtI 	ku 	 Klamilan  kylä, tiivis kyläkokonaisuus  
51  Vt 	7  Virolahti 	ku 	 Malmila-Skipparila, kulttuurimaisema-alue  
52pt 	14707  Virolahti 	ku 	 - 	011inmäki. kylä  
53pt 	14707  Virolahti 	ku 	 'Kattilainen, havvarakenteinen kylä  
54  vt 	7  Virolahti 	ku 	 Ravijoen kylä, kulttuurimaisemaa, rakennushistorlallisesti arvokkaita rakennuksia  
SSpi 	l47o8lVirolahti 	- 	ku 	 Nopala,viljelymaisema-alue  
56p1 	14721  Virolahti 	ku 	 Rajakivi,Uudenkaupungin rauha, 1722 
57mt 	351  Virolahti 	1w 	 Yksiaukkoinenkiviholvisilta, 1916 
5Bmt 	r3511Virolahti 	ku 	 Kirkonyrnpäristö, 1766 
59mt -  _J_511  Virolahti 	ku 	 Kansakoulu, 1894 
6Omt 	3511  Virolahti 	ku 	 Kirkkoherran pappila, Katajisto  
61 ml 	_3511  Virolahti ku 	 Kuusela, tila, 1890-luku  
62mt 	3511Virolahti 	<U 	 Hiukka,  1832,  kappalaisen pappila  
63mt 	_3511Virolahti 	u 	 -- 	AIontalo,1857,hienoyrr*istöjakivIaita  - 	64mt 	35lllVirolahti 	ju 	 Rajakivl"ltäkivi.  1723 
65mL 	J 	3511Virolahtl 	- 	ku 	 RJakM "Everstien  kivi",  1723,1727 
36rnt_ 	3sllVlrolahti 	ku 	 ajaklvl "Hellarin  kivi", 1722 
67rnt 	1 	3SlIVirolahtI 	ku palinja  1940-luku  
68mt 	J_3JVirolahti 	ku 	 - Lounals-Karjalankansanopisto,al. 1873 
69  mt 	- 	351Virolahti 	ku 	 Jukola,alunperinkouluna ollut rakennus, 1927 
7Omt 	351  Virolahti 	ku 	 jas,  talo,vanhimmat  osat 1700-luvulta  
7lmt 	351  VirolahtI 	ku 	 Räty, talo 1800-luvunpuolivAll  
72 ml 	--  351  VirolahtI 	ku 	 Pyterlanden kartano, 1870-luku  
73mt 	351  Virolahti 	1w 	 Kansakoulu  ja  ympäristö, 1872 	_ 
74rnt 	351 Virolahti 	ku 	 Sirkiä, jugendtalo 1909 	_ 
75 ml 	351  VirolahtI 	ku 	 Ala-Nakari,  1800-luvun alku/1900-Iuvun alku  

- mv _______  2 155 - mv  30 155 - mv  3 _53 - mv  3 1554  - mv  3 1 - mv  3 1 - mv  4 1  - matm  14 1 
V  -  r I I 
V  -  r 2 1560  
V  - klr  I  _1 
V_  - klr  4 1 
V  - klr  1  
V_  - klr  6 1 
V_  - klr  7 1  
V_  - klr  8 1  
V_  - _ _ 

klr  11 __,7  
V  - _ 

_kir 	12 	156  
klr 	13 	156 

_klr 	14 	157  
klr 	15 	157  

	

16, 	1572  
klr 	17, 	_!'3  
klr 	18 	1574  
_klr 	[ 	_19 	1575  
klr 	21 	1576  
klr 	 22 	1577 

V_  - 
V_  - 
V  - 
V  -  
V  - 
V  
V  
V  
V-  

- - - 
V  - 	IkIr  23 1578  
V  - klr  24 1579  
V  - klr  25 1580 
V  - klr  26 1581  
IV  - klr  27 1582  
IV  - klr  29 1583 
IV  - 	_ klr  30 _ 1584  

SIvu  33  



Ympäristön arvokohteet 

kartta tleIk tienro.  kunta tI  tunnus ilsätunn.  kohde 	 - 	 - -  

Jokimies (Corsberg), maatalo  1800-luvun puoliväli 	 ________  
Harju (Lehtinen), tila i880.4uvufta 	 - 	 - ____________  
Kalcsiaukkoinen kMhoMsilta,  1916 	 - ___________ 
Louhela,  asuinrakennus  1910 	 ___________ 

nsakouIu,  1893-1904 	 - 	 -_______ 
oskela ns. lääkäritalo, 1 900-luvun alku - ___________________  

k.  lähde iWO. 1km  
76 ot  14735 VIrolahti ku ____ IV - ku______  31 1585 
77  Vt  7  Virolahti ku _____  IV - klr  32 1586 
78 ml 351  Virolahti ku ______ IV - klr  33 1587 
79 ml 351  Virolahti ku ______ IV__ - klr  34 1588 
8 mt  351 VirolahtI - ku ______ IV - klr  35 1589 
8 mt  351 VIrolahti  1w ______ IV - klr  36 1590 
82 mt  384  Virolahti ku ______ ilkki, umpipihainen  maalaistalo  1870-luku  IV - klr  37 _j1 
83 ot  14735  Virolahti  1w  ______ uurpään  saha,  1 940-luku  IV - kfr  38 1592 
84  Vt  7  Virolahti  1w ____  Harju, talo  1880-luvun allwpuoli, maisemallisesti merkittävä paikka  IV - klr ____  39 1593 

--  pt 14735  Virolahti ku _____ alpalinja,  1940-luku  V - kfr  40 1594  
vt  7 VIrolahti ku alalcM "Sahantauksen kivI",  1723 V - klr  41 1595 
ot  14735  Virolahti ku ajalcM "Lepkankaan kM",  1723 V - kfr  42 1596 
ot  14735 VirolahtI ku - Seurantalo Toimela  la  ympäristö,  1910 V - klr  43 1597 
Pt 14735 VIrolahti ku  Lahtela, tila  1880-luvulta  V - klr  44 1598 

9 Pt 14757  Virolahti  1w  Mylly  ja  saha,  1844/1900-luvun alku  V - klr  45 1599 
9 ot  14757  Virolahti ku  Vaalimaan kylä  IV - kir  46 1600 
92 pt 14757 VIrolahti  1w  Mattila  (Teen),  tila  1842/1929 V - klr  47 1601 
93 ot  14757  Virolahti ku  Mattilan mylty,  1 870-luku  IV - klr  48 1602 
94 Pt 14757 VirolahtI  1w  Mänlylä,  1912,  maatila ympäristöineen  IV - kfr  49 1603 
95 Pt 14757 VIrolahti  1w Kotolan  kansakoulu,  1900-luvun alku  IV - klr  50 1604 
9601 14757  Virolahti  1w  Rajalcivi "Kalliopellon  kivi",  1722 IV - klr  51 1605 
97 mt  351 VIrolahti  1w  Kummikirkon  kivet,  piilolcirkko pildwvihan  aikana  IV - kfr  53 1606 
98 ot  14757  Virolahti  1w  Hämeenkylän louhosalue,  1700-luku  IV -  kl,  71 1607 
99 ot  14744  Virolahti  1w  - Sittasaaren (Huvisaaren) louhosalue,  1700/1 800/1900-luvun alku  IV -  kl,  ____  73 1608 

100 pt 14744 VIrolahti ku tjkkosaaren louhosalue,  1910-luku  IV - kIr  74 1609 
101 Pt 14744  Virolahti ku Rtsniemen  louhos,  1700-luku/19 10-luku  IV - kIr  75 1610 
102 ml 351  Virolahti ku Klamilanlanden  louhos  IV - klr  78 1611 

1  cl  14748 \lämaa lu  ks Kasari, heinäniitty,  0,5 ha. perinneympåristöjen  kartoitus  IV - ekay  n67 1612 
2 ot  14759  Ylämaa lu  a Sunnonvuorl,  20 ha IV - VYH kkl  1613 
3 ot  14748  Ylämaa lu  ks Hirvaslampi, kalllolceto,  0,1 ha, peninneympäristöjen  kartoitus  IV - ekay  n66 1614 
4 ot  14748  Ylämaa ku  rh  m Pätårin  talo,  1800-luku, toimii talomuseona  IV - ekr rs5  1815 
5  bl  14748  Ylämaa - ku  rh Kivikko,  rakennus  1800-luvun lopulta  IV -  ek,  rs6  1616 
6 Pt 14748  Ylämaa 	ku  rh  Jänvelä,  päärakennus,  1887 IV - ekr _____ rs7  1617 
7 Pt 14789  Ylämaa 	ku  h Keottävarustuksia Lmaailmansodan  ajalta  IV - ekr  rail 1618 
8 nfl  3864  Ylämaa 	ku  h  rh,  m  Kirkko,  1931 IV - ekr rsl  1819 
9 rat 3864  Ylämaa 	ku  h  rh,  m  Kirkkoherran pappila.  1925 IV - ekr rs2  1620 

10 rot 3864  'ylämaa ku  h  rh  Kirkonkylän koulu  IV -  ek,  rs3  1621 
11 ml 387  Ylämaa ku  h Suojeluskunnantalo  IV -  ek, 	 - rs4  1622 
12 iM  14787  Ylämaa ku  rh  rn Toikka, kylämaisemassa  tärkeä talo,  1800-luvun loppu  IV - ekr rs14  1623 

iM  14789  Ylämaa  u ka Hyttilä, nurminhitty,  0,2 ha, perinneympanistöjen  kartoitus  IV - ekay  n62 1624  
cl  14788  Ylämaa ku  rh  Villalan rukoushuone  IV - ekr rsl3  1625 
at 14786  Ylämaa  u  ko  ukalus, järvenrantaniitty,  0,3 ha IV - ekay  n63 1626 
at 14786  Ylämaa  u  ko  Leino, kallioketo,  0,3 ha. peiinneyropäristöjen ka,toitus IV - elcay  n64 1627 

7 nfl  387  Ylämaa  u S  uinnontilainen  suo (räme  - lyhytkorsineva)  IV - AHä  Si 1628 
18 rat 387  Ylämaa ku  h irvihaudankangas, kuoppapyydystys-  ja  tervanpolttoalue  IV - elcr rsl2  1629 
19 Pt 14779  Ylämaa  u g_ Sammalisenvuonl,  19 ha IV - VTh kk2  1630 
20 ml 387 'Ylärnaa  1w  rh  Sriurojentalo  IV -  ek,  rs9  1631  

Sivu  34 



Kymen läänin yleisten teiden ympäristön tila 

Ympäristön  arvokohteet  

kartta  stalk.  tienro.  kunta tyyppi tunnus Ilsätunn.  kohde 
Joutsenkosken  mylly,  1914.  arvokasta kulttuurimaisemaa 	 - -  

Joutsenkosken  mylly,  1914  miljöönsuojelualue  

arvoik.  kaava lähde nro 1km  
21  mt  387  Ylämaa  ku  h  rh,  m  IV  - ekr rs8  1632 
22  mt  387  Ylämaa  ku  m  III MU  SK(3) MU327  1633 
23  mt  14778  Ylämaa  lu ka Väkevnjärvi, järvenrantaniitty,  0,5 ha,  pednneympäristøen  kartoitus  -  IV  - ekay  n65 1834 
24  mt  14787  Ylämaa  as  Rantala,  rautakautinen  hauta,  111k I  - mv  1 1635 
25  mt  14819  Ylämaa  es  Harju,  kivikautinen  asuinpaikka,  111k I  - mv  2 1638  

SIvu  35  
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