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Kymijokilaakson kulttuurimaisema on laaja ja arvokas kokonaisuus. Alueen maisemassa on 
nähtävissä historiallista maaseutuasutusta kartanokulttuureineen, laajoja viljelyalueita, 
monipuolisia luontokohteita sekä teollisuushistorian piiteitä. Alueelle sijoittuva, vuonna 
1698 perustettu Strömforsin historiallisesti arvokas ruukki on yksi maamme parhaiten 
säilyneistä ruukkiyhdyskunnista.  

Strömforsin alue on nykyisin monen käsityöläisen ja matkailuyrittäjien kotipesä. Arvokas ja 
hoidettu ympäristö tarjoaa tilat monenlaiseen liiketoimintaa ja aktiivinen toiminta 
edesauttaa arvokkaan kohteen säilymistä. 
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Lisätietoa: ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Maisemat/Arvokkaat_maisemaalueet > Uusimaa.

Päijänteen Suomenlahteen yhdistävä Kymijoki on vuolas virta, jonka uoma 
laajenee monin paikoin leveiksi suvannoiksi ja jopa laajahkoiksi järviksi. 
Jokilaakso on maisema-alueella pääasiassa tasaista savikkoa, mutta etenkin 
alajuoksulla uoman varteen ulottuu myös kallioisia ja moreenin peittämiä 
aloja sekä hiesumaita. Jokilaaksoa reunustavat metsäiset kalliosaarekkeet ja 
paikoin erittäin laajat suoalueet. Kouvolassa aluetta halkoo Ensimmäisen 
Salpausselän reunamuodostuma. Kymijoki oli 1900-luvun alkuun tultaessa 
Suomen etelärannikon merkittävin vaelluskalajoki, mutta patojen, 
perkausten ja jokivarrelle rakentuneen teollisuuden myötä Kymijoen 
luontaiset vaelluskalakannat ovat romahtaneet. Joitakin kalakantoja on 
saatu elvytettyä kalaportaiden ja istutusten avulla. Keskimäärin jokilaakson 
kasvillisuus on rehevää ja monipuolista. Anjalankosken eteläpuolella 
Kymijoki muodostaa useita erilaisia vesielinympäristöjä matalikoista yli 
kymmenmetrisiin syvänteisiin ja nopeavirtaisista koskista järvimäisiin 
laajentumiin. Alueella on myös huomattavia rantalehtoja, 
suurruohovaltaisia tulvametsiä, kivikko- ja ruovikkorantoja sekä suoalueita. 
Maisema-alueen pohjoisosissa, Ensimmäisen Salpausselän tuntumassa 
sijaitsee useita pieniä arvokkaita luontokohteita. Pyhtään ja Kotkan rajalla 
sijaitseva Valkmusan keidassuoalueelle perustettu kansallispuisto sivuaa 
maisema-alueen rajausta. 

Kymijokilaakson kulttuurimaisema on 
laaja ja arvokas kokonaisuus

Seudun kulttuurimaiseman  varhaisimpia elementtejä ovat useat kivikaudelta periytyvät asuinpaikat. Eri-ikäisiä 
muinaisjäännöksiä tunnetaan erityisesti Voikkaalta ja Korian eteläpuoliselta viljelystasangolta, Hurukselan
kylästä, Anjalankosken historiallisesta ympäristöstä, Hirvikoskelta ja Ahvenkoskelta. Alueen kiinteä asutus on 
pitkäaikaista, Kymijoen keskijuoksu on asutettu pysyvästi jo 1400-luvulla. Seudulla on pitkä rajahistoria. Jokea ja 
sen ympäristöä on pidetty muun muassa hämäläisten ja karjalaisten rajana. Turun rauhan (1743) jälkeen joki 
toimi Ruotsin ja Venäjän välisenä rajana vuoteen 1809 asti. Vanhan Suomen alueiden yhdistyttyä muuhun 
Suomeen vuonna 1812 Kymijoki muodosti lääninrajan vuoteen 1949 saakka. Rajahistoria näkyy alueen 
maisemassa ennen kaikkea sotahistoriallisina muistomerkkeinä ja Kyminlinnan linnoituksena. 

Viljavaan jokilaaksoon on syntynyt useita arvokkaita kartanomiljöitä. Kartanoista huomattavin on 1600-luvulla 
perustettu Anjala.  Kartanokulttuuria edustavat myös mm. Kouvolan Takamaalla sijaitseva Rabbelugn ja 
Muhjärven rannalle rakennettu Wredeby laajoine viljelyksineen ja koivukujineen. Värälänkosken rannalla 
sijaitsee historiallisesti merkittävä Värälän kartano. Muita Kymijokilaakson kartanoita ovat 1500-luvulla asutetun 
Pilkanmaan kylätontilla sijaitseva Pilkanmaan kartano, vuonna 1671 rälssiksi perustettu Oravalan kartano, 
Alakylän perinteisen kylämaiseman tuntumassa sijaitseva Kouvolan kartano, Värälästä erotettu Tolkkilan rälssi, 
Teutjärven rannalla sijaitseva Hämeenkylän kartano sekä Ahvenkosken rajanylityspaikan tuntumassa sijaitseva 
Ahvenkosken kartano. Kartanoiden mailta on lohkottu 1900-luvulla asutustiloja, jotka muodostavat oman 
kerrostumansa Kymijokilaakson asutusmaisemaan.

Jokilaakson asutusmaiseman historiallinen monitasoisuus näkyy parhaiten Hurukselan kylässä. Muhjärven
itäpuolella sijaitsevassa kylässä on ollut asutusta jo esihistoriallisena aikana. Hurukselan nykyinen tiivis asutus 
sijaitsee kyläraitin varrella, ja kylän pellot on raivattu vanhojen jokien erottamille saarille. Raitti ja tonttijako 
ovat säilyneet historiallisessa asussaan, kylästä löytyy runsaasti arvokkaita rakennuksia. Seudun keskiaikaisesta 
historiasta kertoo Pyhtään valkorappauksinen kivikirkko Suuren Rantatien (Kuninkaantien) ja Kymijoen läntisen 
suuhaaran yhtymäkohdassa. Kirkosta luoteeseen sijaitsee keskiaikaisella paikallaan pysynyt vuonna 1835 
rakennettu pappila. Pyhtään kirkonkylän rakennuskanta on vaihtelevaa. Pyhtään kirkon ja pappilan kupeesta 
avautuu vesireitti Suomenlahdelle ja 1900-luvun alussa rakennettu Strukan sulku, Suomen ainoa käytössä oleva 
käsikäyttöinen merisulku. 

Maisema-alueella on useita historiallisia tiemaisemia. Arvokkaita siltakohteita ovat Korian rautatiesillat vuosilta 
1870 ja 1925. Aluetta halkovat myös monet uudet väylät, joista laajin on Ahvenkosken historiallista ympäristöä 
sivuava, moottoritieksi parannettu Valtatie 7. Kymijoki ei ole koskaan muodostunut yhtenäiseksi 
vesiliikennereitiksi koskisuutensa takia. Teollisuudelle joen koskijaksot ovat tarjonneet tärkeän voimanlähteen 
satojen vuosien ajan. Korkeakosken sahamylly tunnettiin jo 1500-luvulla, ja Ruotsinpyhtään alueella sijaitsevaan 
Strömforsin historiallisesti arvokas ruukki perustettiin vuonna 1698. Strömforsissa on useita hyvin säilyneitä 
teollisuusrakennuksia ja työväen asuinrakennuksia 1700- ja 1800-luvuilta. Ruukki, museo ja käsityöläispajat on 
suosittu matkailukohde. Alueen teollisuushistoriaa kuvastavat myös useat voimalaitokset ja mm.  vuonna 1933 
valmistunut Ahvenkosken voimala on arvokas teollisuushistoriallinen monumentti. 


