Kouvolan matkailun Master Plan v. 2010 lähtien. Onko sitä toteutettu kaavailujen mukaan
luontomatkailun kehittämisen suhteen?

FCG konsulttitoimisto tuotti 2019 Kouvolan kaupungin tilaamana Kouvolan alueellista matkailua käsittävän
Master Planin eli suuntaviitat, mitä tulisi tehdä matkailun kehittämisen suhteen teollisesti taantuneella
alueella.
TOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN
Kymenlaakson virkistysalue yhdistys ry käynnistetiin v. 2008 ja se aloitti varsinaisen operatiivisen toiminnan
v. 2011. Toiminnan käynnistymien mahdollistettiin kaikkien Kymenlaakson kuntien liittyessä yhdistyksen
jäseniksi. Samalla ne luovuttivat paljolti virkistysrakenteita kunnostettavaksi uudelle toimijalla.
MASTER PLANIN VIITEKYHYS LUONTOMATKALUSSA
Master Plan ohjasi toiminnan suunnittelua Kouvolan kaupungin alueelle. Merkittäviksi
luontomatkailukohteiksi valittiin Repovesi ja sinne liittyvät ulkoilureitti Mäntyharjun suunnalta,
Heisanharjun luonnonsuojelu alue, Kymijoen melonta ja kalastuskohteita sekä Väliväylän järvi-joki verkosto
melojille ja vapaa-ajan kalastajille.
TUUMASTA TOIMEEN
Kyvi ry haki ja sai EU rahoitusta v 2014, toteuttaakseen koko Kymenlaakson maakunnan alueella
virkistyskohteiden kunnostusinvestointeja. Kunnilta saatu virkistysrakenne kanta oli tyydyttävää tai
heikossa kunnossa, varsinkin tuliturvallisuuden ja komposti käymälöiden osalta.
HEISANHARJUN VIRKISTYSALUE
V. 2014 Kouvolan alueella toteutettiin Heisanharjun virkistyskohteen totaalinen kunnostus. Entinen
hirsikota kunnostettiin perustuksia myöden ja kotaan asennettiin tulisija hormeineen. Samalla
polttopuuhuolto varten rakennettiin yhdistelmä rakennus kompostoivien vessojen kanssa. Entinen
lahonnut laituri korvattiin uudella ja pihapiiriin rakennettiin varauskota. Kyvi ry Facebook sivut sekä
www.kyvi.fi verkkopalvelussa jaettiin tietoa kunnostetusta upeasta luontokohteesta.
Tulokset: Kohteen kävijämäärä on lisääntynyt merkittävästi. Kohteessa on kävijöitä ympäri vuoden ja
kansainvälisyys on lisääntynyt. Alueellisen yritykset, kaupat ja matkailutoimijat ovat saaneet uusia
asiakkaita.
REPOVESI-MÄNTYHARJU ULKOILUREITTI
v. 2018 Toteutettiin toinen 2010 ja 2019 Master Planissa ollut toimenpide. Repovesi-Mäntyharju-Orilampi
ulkoilureittien ja taukopaikkojen kunnostamien ja uusiminen. Ulkoilureitin suunnittelu ja maastolinjaukset
aloitettiin Kouvolan kaupungin tekniikka-ja ympäristö palveluiden kanssa. Kaupungin tehtäväsi jäi
maaomistaja neuvottelu uudesta ulkoilureitistä. Suunnittelun tavoitteeksi otettiin seuraavaa; reitti
siirretään mahdollisimman paljon pois metsäteiltä, reitin on oltava maastopyörällä ajettava, sen on oltava
jalan helpommin kuljettavissa, sekä sen on oltava hyvin paikallista luontoa esittelevä.
Kahden vuoden sopimusneuvottelut johtivat lopulta siihen, että vain yhdestä kohtaa reittiä ei voitu siirtää
pois metsätieltä. Keväällä 2019 aloitettiin uuden ulkoilureitin rakentaminen ja lopuksi valmista uutta uraa
syntyi n.10km. Reitin varrelle, lähelle Orilampea, rakentuu Murjanvuoren taukopaikka. Pitkälammelle
rakentuu taukotupa, jossa voin myös majoittua ympäri vuoden.

Master Planin toimenpide on toteutettu ja kiitos siitä maanomistajille, Kouvolan kaupungille, KaakkoisSuomen ELY-keskukselle sekä reitin tekijöille ja urakoijille.
Uudesta reitistä on tiedotettu FaceBook Kyvi ry:n sivulla jakaen tietoa useaan viiteryhmään. Reitti on esillä
myös Kyvi.fi sivulla. Reitti löytyy digitaalisesti www.retkikartta.fi palvelussa.
RETKISATAMIEN KEHITTÄMINEN ITÄISELLÄ SUOMENLAHDELLA KOTKA, HAMINA JA PYHTÄÄ
Merkittävimmät matkailun vetovoimaa ja pitovoimaa lisäävät toimenpiteet on toteutettu Itäisen-Suomen
retkisatamien uudistamisella. Kotkassa oleva Lehmäsaari, Haminassa olevat Majasaari ja Nuokkosaaret,
sekä Pyhtäällä oleva Kuussaari on rakennettu täysin uusiksi virkistysrakenteiden osalta. Näissä
retkisatamissa on tuhansia käyntejä kesäiseen aikaan, niin maakunnan omien, kuin vierasveneiden osalta.
Uusimpana kävijäsegmenttinä ovat luksus risteilijöiden asiakkaat, joiden oheisohjelmassa on vierailu
retkisatamassa.
HYVÄÄ VOIDAAN TEHDÄ PIENILLÄKIN PANOKSILLA
Kouvolan kaupungin alueella luontomatkailua kehittävät toimenpiteet ovat olleet pitkälti Kyvi ry varassa ja
Master Planin hengen mukaisia. Kyvi ry pyrkii toteuttamaan vielä useita virkistysalueiden perusinfraan
liittyviä kehitystoimia tulevien vuosien aikana.
Todettakoon, että Master Planeihin käytetty ajatus, raha ja aika on hyödynnetty Kyvi ry toiminnassa ja
tullaan edelleen toteuttaman Kymenlaakson maakunnan luontomatkailun vetovoimaisuuden lisäämistä.
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