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LINNOITUS
Linnoituslaitteiden korjaaminen ja jatkuvan ylläpidon
suunnitelma on koko linnoituksen säilymisen välttämätön
toimenpide ja edellytys kaikelle muulle. Linnoitus muodostaa reunat ja identiteetin. Linnoituksen ylläpito pitää
sisällään linnoitusrakenteet, näiden perustukset ja veden
hallinnan. Linnoituksen muurit ja vallit rajaavat sisälleen sakean kerroksen historiaa, jota tutkimuksen myötä voidaan
tuoda osaksi linnoituksessa käymisen kokemusta.
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LUONTO
Pitkään suljettu ja kulttuurisesti muokattu
ympäristö on synnyttänyt poikkeuksellisen luontokokonaisuuden. Sen ylläpitäminen edellyttää sekä suojelua että kuluttamista, maisemanhoitoa ja ihmisten
läsnäoloa, tasapainossa ja oikeassa suhteessa.
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Linnoituksessa kulkeminen tulee ohjata
siten, että se on turvallista niin kulkijalle,
linnoitukselle kuin luonnollekin. Tämä
sisältää tiet, polut, ohjaavat aidat, opasteet ja näkymiä tarjoavat harkitut näkötornit. Lounaisen sisäänkäynnin palvelupiste kasvaa käytön mukana.
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ympäristö on synnyttänyt poikkeuksellisen luontokokonaisuuden. Sen ylläpitäminen edellyttää sekä suojelua että kuluttamista, maisemanhoitoa ja ihmisten
läsnäoloa, tasapainossa ja oikeassa suhteessa.

RAKENNUKSET
Linnoituksen vanhempi rakennuskanta on
oleellinen osa kokonaisuuden historiaa ja sen
kunnostaminen on alueen arvojen säilymisen
peruskiviä. Kasarmien kesäkäyttö edellyttää
vähäisiä rakennustoimia, mm. infran minimitoimia. Talvikäyttöä varten alueen infraa on
uusittava laajasti. Samalla pohjustetaan täydennysrakentamisen tarpeisiin.
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UUSI KYMINLINNA
Linnoituksen ylläpitäminen niin rakenteiden kuin luonnonkin osalta edellyttää
resursseja ja läsnäoloa. Tarkkaan sovitettu täydennysrakentaminen mahdollistaa
elinvoimaisen yhteisön. Alueella tarvitaan luontoretkeilyn ja matkailun palveluita, sekä laajapohjaista virkistys- ja harrastustoimintaa. Näitä voisi tukea myös
alueelle soveltuva erityisasuminen.

LINNOITUS
Linnoituslaitteiden korjaaminen ja jatkuvan ylläpidon
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sisällään linnoitusrakenteet, näiden perustukset ja veden
hallinnan. Linnoituksen muurit ja vallit rajaavat sisälleen sakean kerroksen historiaa, jota tutkimuksen myötä voidaan
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LINNOITUSRAKENTEET		
Korjattavat rakenteet
Linnoitusrakenteen avaaminen ja käyttöönotto edellyttävät
linnoituksen vaurioituneiden alueiden korjausta. Päämuurista on kunnostettu vuosina 1983-1992 noin 2/3, jäljellä on
noin 1000 metriä korjaamatonta muuria.
Päämuurin sortumat ovat sekä vaarallisia että raunioittavia.
Olemassa olevat sortuvat kiihdyttävät rakenteen routa ja
eroosiovaurioita. Pahimmat vauriot ovat päämuurin länsireunalla. Vuonna 2020 laaditussa selostuksessa Sanna Ihatsu
toteaa:”Sortuma-alue tai pahoin pullistunut muuri voidaan
korjata vain purkamalla ja latomalla uudelleen. Vielä ehjän,
mutta taustastaan vaurioituneen muurin korjaus voidaan
tehdä syvätäyttönä. Tämä on huomattavasti nopeampi ja halvempi korjaustapa kuin jo sortuneen tai pullistuneen muurin korjaus. Syvätäytössä muuri puhdistetaan kasveista sekä
irtonaisesta maasta ja laastista. Puhdistuksen jälkeen muurin
sisään pumpataan paineella laastia, niin että tausta täyttyy.
Turvallisuuden kannalta kiireellisimmät korjauskohteet ovat
korkeat muurit sellaisilla alueilla, joissa yleisö liikkuu.”
Ulkovarustusten maavallien vaurioituminen on hitaampaa
ja muurirakenteet matalampia, joten korjaaminen on myös
jossain määrin helpompaa. Ihatsun mukaan ulkovarustuksissa
korjaamatonta muuria on noin 500 metriä, vastamuuria noin
1100 metriä ja vastamuurin päällä olevaa matalaa rintamuuria noin 2300 metriä.

Raunioituvat kasematit
Bastionin 1 sisään jäävän lammen lähellä olevat tiilimuuratut
kasemattirakenteet on jätetty raunioitumaan. Tämän prosessin vaikutus päämuurin ulkolaidan luonnonkivimuuraukselle
tulisi selvittää.

Suvorovin linnakkeen jäänteiden vaaliminen

Kaikessa maaperään kajoavassa työssä on huomioitava Suvorovin linnakkeeseen liittyneiden rakenteiden arkeologinen
kiinnostavuus.

Linnoitusrakenteiden jatkuva ylläpito
Välttämättömän korjaustyön ohella resursseja on varattava
myös muurirakenteiden säännölliseen ja pitkäjänteiseen seurantaan ja ylläpitoon.
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SUURMAISEMAN KÄSITTELY
Kyminlinnan laajan maiseman käsittelemiseksi ja jäsentämiseksi
alue on jaettu muutamiin vyöhykkeisiin. Jako perustuu linnoitusrakenteelle ominaisen muodon esiintuomiseen, alueen maiseman ja käytön historiaan, alueelle suunnitellun käytön piirteisiin
ja luontoselvityksen arvokkaisiin maisematyyppeihin,.

X C

B

A

Vyöhykkeiden rajaukset on tässä esitetty suurpiirteisesti ja kaavamaisesti. Maisemanhoidon näkökulmasta jako kuvaa
erilaisia tarpeita, erilaisia hoito- ja käyttötapoja. Osa alueista
edellyttää luontoa vaalivaa käyttöä, osaa taas mahdollistaa maastoa kuluttavaa käyttöä. Vyöhykejako mahdollistaa alueen erityisen monimuotoisuuden vaalimisen.

D

C

Ulkovarustukset ja ympäröivä alue

A Jokirannan lehtometsät ja luhdat, (arvoluokat I ja II)

E

B Ulkovarustusten vallialueiden kedot, niityt ja luhdat, pohjoisella vallilla erityisen arvokkaita ketoalueita (I ja II), länsireunalla kostempaa luhtaa (III) ja valliharjanteiden niittyjä (II). Aluetta
hoidetaan avoimena, linnoitusrakenteet esiin piirtävänä kokonaisuutena. Tämä tukee sekä luontoarvojen että rakenteiden säilymistä.

C
B

Linnoituksen sisäpuoli

C Vallit: Päämuurin vallien alue kuten B. Paikoin valleille osoitetaan polkuja. Kaksi näkötornia (X) tarjoaa laajoja näkymiä lin-

G

A

noituksen alueelle.

D Niitty:

Pohjoisen alueen niitty on ollut ojitettu ja viljelyskäytössä ainakin 1900-luvun alkupuolelta. Aluetta kehitetään
edelleen monikäyttöiseksi puistonurmeksi.

E Haka: Suvorovin linnoituksen alue on lehtometsää ja haka-

maata. Aluetta hoidetaan vastaisuudessakin osin avoimena, ilmavana metsähakana.

F

F Raunio: Raunioituneiden kasemattien ja soistuneen painan-

teen muodostama kokonaisuus on hyvin erityinen, niin luonnonarvojen, rakennuskulttuuristen arvojen kuin esteettistenkin arvojen osalta. Aluetta hoidetaan reservaattina, johon ei ole pääsyä,
mutta alueeseen aukeaa hienot näkymät lammen rannalla olevasta tornista (X).

X

B

H

G Metsä: Tien kaakkoispuolella on laiduntamalla hoidettava
metsäinen alue, jossa on monipuolisia metsätyyppejä. Vanhan
ampumaradan alueella puusto on lehtipuuvaltaista ja nuorehkoa. Alueelle tehdään metsäaukio.

X

H Kallio:

Linnoituksen korkeimmalla kohdalla on avoimena
pidettävä avokallio, jossa ketokasvillisuutta.
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POLUT, REITIT JA TIET
Polut
Vapaiden polkujen syntymistä ei ole tarve rajoittaa, paitsi alueilla, jotka ovat kulkijoille vaarallisia, tai alueilla, joissa
kulkijat saattavat turmella erityisiä luonto- tai historia-arvoja. Luontopolku-tyyppiset, kevyesti merkityt tai opastetut
polut kiertävät linnoitusta. Linnoituksen sisäpuolella kulkee
”Vallipolku”, ulkopuolella etuvarustuksilla ”Vastamuuripolku”. Kun linnoitus aikanaan saadaan avoimeksi, voi jalankulku
linnoitukseen tapahtua poternien kautta, mikä kehämäisten
polkujen kanssa tarjoaa monimuotoisen, ristiinkuljettavan
polkuverkoston. Oheisen kartan luonnostellut polut ovat
periaatelinjauksia ja täsmälliset reitit edellyttävät tarkan
maastoanalyysin.
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Reitit ja näkymät
Kävelyretki Kyminlinnassa tarjoaa monenlaisia näkymiä ja
monia tunnelmia. Jos retki alkaa joenrannan rantapolun
vaahterametsässä, käy Käärmeniemen patterilla, kiertää sen
jälkeen etuvarustusten kautta linnoituksen ulkopuolelta vallien ketoja ja niittyjä ja puikahtaa lopulta poternista sisään ja
kiertää vielä linnoituksen sisäpuolelta, välillä nousten valleille, muodostuu kiinnostavaa ja vaihtelevaa matkaa helposti
5-7 km. Vallipolun varrelta löytyy kolme näkötornia, joista
tarkastella maastoa, lintuja ja jokirannan tai Valtatien virtaa.

POTERNI

Kevyen liikenteen reitit
Pitkän, suljetun varuskuntahistoriansa takia jalankulku Kyminlinnan lähialueelle on ollut varsin vähäistä. Toisaalta Valtatie
7:n moottoritieluonne on aiheuttanut sen, että reitit keskustasta Kyminlinnaan ovat hyvin rajalliset: Valtatien voi ylittää
joko Patteriston siltaa tai risteyssolmun itäpuolelta. Kansallisen kaupunkipuiston reitistöksi merkitty Aleksanterin reitti
kulkee keskustasta Langinkosken itärantaa, ylittää Valtatie
7:n Patteriston siltaa myöten ja päätyy Väkinäisten sillalle.
Aleksanterin reittiä tulee kehittää siten, että se kulkee koko
matkan joen varressa, itäistä rantaa, alittaen Valtatie 7 ja Sutelantien sillat. Myös Kyminlinnan itäpuolen kevyenliikenteen
reitistöä tulee kehittää siten, että Kyminlinna on helposti saavutettavissa kävellen ja pyöräillen kaikilta suunnilta.

P

Moottoriliikenteen rajaus
Autoliikenne linnoituksessa pidetään mahdollisimman vähäisenä, mutta välttämätön liikenne tulee hoitaa sujuvasti ja turvallisesti. Pelastusajoneuvojen pääsy tulee turvata. Alueen
toimintojen elinvoimaisuus tulee edellyttämään kohtuullisen määrä pysäköintiä myös linnoituksen sisäpuolella. Lounaisportin läheisyydessä olevat raveliinit tarjoavat kohtalaisen määrän vieraspysäköintiä.

K YM I N L I N N A - A U K I

!

KEHIT YSHANKE 2021
O KU LUS OY

SUUNNITELMA

LUON
N OS
2 5.3.
2021

POLUT, REITIT, TIET

69

PAPE-lintutoreni, Stern McCafferty

2017_Tippernen lintutorni, Johansen-Skovsted-designboom, Tanska

PAPE-lintutorni, _Bold-kollektiivi, Hollanti, toteuttamaton

Lampitorni: Lampeen liittyvä torni on luonteeltaan siltamainen ja kurkottava, erityisesti lammen näkymien ja lintujen
seurantaan ja luonnon seurantaan suunniteltu.

Pohjoistorni: Bastionissa 3 sijaitseva pohjoinen torni tarjoaa hyvät näkymät paitsi jokimaisemaan myös linnoituksen
avoimena hoidettavan pohjoisen alueen laajoihin maisemiin.
Puistonurmikentän tapahtumia ajatellen torni voi toimia katsomon osana tai tilaisuuden ohjaamiseen liittyvänä rakenteena. Torni on luonteeltaan pyöreä ja kaikkiin suuntiin aukeava.

Kokkola_Rummelön lintutorni

Alueelle suunnitellaan kolme eriluonteista puurakenteista
näkötornia. Tornit tarjoavat ennen kaikkea näkymiä linnoitukseen ja ympäröivään maisemaan, mutta toimivat myös
linnoituksen maamerkkeinä, niin alueen sisällä kuin ulkopuoleltakin. Torneista kannattaa järjestää suunnittelukilpailu,
mikä osaltaan lisää Kyminlinnan tunnettuvuutta. Kiinnostavia
esimerkkejä tarjoaa Latviassa Papen luonnonsuojelualueelle
järjestetty kansainvälinen kilpailu. Ohessa muutama kilpailuehdotus Papesta ja muutama torni muualta.

PAPE-lintutorni, Latviaan NN

Graswarderin lintutorni, von Gerkan, Marg & co, Saksa

Näkötornit ja näkymät

Etelätorni: Bastionissa 5 sijaitseva torni on korkein ja tarjoaa
laajimmat näkymät. Torni sijaitsee entisen ampumaradan
eteläisessä päätteessä. Vanhaa rataa pitkin voidaan avata näkymiä kohti Pohjoistornia. Torni toimii valtatietä ajaville Kyminlinnan tärkeänä maamerkkinä.
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KOILLISPORTIN SUURPIHA

Päiväkoti Poterni
Ulkoilupainotteinen kaupungin päiväkoti,
yhteistyökumppani Suomen Latu

Leirikoulu Upseerin nappi
Kotkan kaupunki

Restaurointikeskus Suvorov
Kotkan museo, Museovirasto, Metsähallitus ja Korjausrakentamispuoti Kalkki

Retkeilykeskus Kymi
YM, ELY, Suomen WWW ja Birdlife Finland
Retkeily-yrittäjä Koski ja Kara

Koirapiste Vänrikin vauhti
Agilityseura, lemmikkieläinliike,
koirankouluttajan vastaanotto

RAKENNETUT ALUEET

Taideharrastuskeskus

Suunnitelman lähtökohdat ovat suoraviivaiset. Kaikki rakentaminen keskitetään tiiviiksi, kaikki vanhimmat rakennukset
kunnostetaan osaksi uutta kokonaisuutta. Pääsääntöisesti
linnoituksen sisäpuolinen alue pidetään koskemattomana.
Lounaisportin sisäpuolella on pieni saapumispiha ja siihen
liittyen kahvila-ravintola. Koillisportin kasarmirakennusten
ympärille muodostetaan suljettu sisäpiha. Vanhat rakennukset ja uudisrakennukset muodostavat yhdessä monipuolisten
toimintojen kokonaisuuden. Uudisrakennuksen vallimainen
hahmo näkyy ulospäin turvekattona, sisäpihalle rakennukset
aukeavat suurin ikkunoin. Puolustusvoimien aikaiset varasto- ja autotallirakennukset puretaan ja rakennusalueet maisemoidaan osaksi ympäröivää luontotyyppiä. Olemassa oleva
tie lounaisportilta kasarmeille on linnoituksen ainoa varsinainen autotie. Koillisportti on vain kevyttä liikennettä varten.

Kotkan työväenopisto
Keramiikkaverstas, maalausateljee, puutyöverstas ja nukkepaja

Kahvila Piuru
Vähintään kesällä ja viikonloppuisin
avoinna oleva kahvila.

Pikkutalli
Muutaman shetlanninhevosen kesälaidunnuspaikan
tukikohta; käyttö edellyttää säästävän korjauksen.

Lampurin tupa
Metsätien puolivälissä, keskellä Kyminlinnaa
oleva 1900-luvun alkupuolen puurakennus;
Kyminlinnan lampaiden tukikohta, lammastuotteiden myyntipiste, lampaiden rapsutuksen kesäkurssit ja kesälampureiden majapaikka

LOUNAISPORTIN SAAPUMISPIHA
Kahvila-ravintola Kyminlinna
Retkeilijöiden ja Kyminlinnan kävijöiden levähdyspaikka,
Valtatie 7:n suuri liikennevirta mahdollistaa ympärivuotisesti avoinna olevan hyvätasoisen ruokaravintolan.

Kyminlinna INFO
Vanha vartiotupa on talvisaikaan miehittämätön, kesäaikaan vahtivuorossa vaihtelevat suurpihan eri toimijat.
Kyminlinnan kesäteatteri
Kaponnieerin 5 tilat ovat tulevaisuudessakin teatterin käytössä.
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A

3
4

1 Ravintola Kyminlinnan terassi tarjoaa alustavan
makupalan linnoituksen vallimaisemiin.

3 Suurpihan pohjoiselle osuudelle, vanhan keittiörakennuksen edustalle
muodostuu otollinen lounaaseen avautuva pienilmasto.

1
2

2 Paviljonkimainen hahmo ottaa vastaan lounaisportista saapujat.

Suurpiha lännestä päin

Saapumispiha lounaisportin suunnalta
4 Saapuminen Suurpihalle Koillisportin suunnalta. Uudisrakennusten
rivi on ulospäin turvekaton alla ja yhtyy siten vallien maisemaan.
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B

Ajoportti Port de la Kymi
Suurempi rakennuskanta ja kiinteä asutus linnoituksessa
edellyttävät uuden ajo- ja kulkuportin rakentamista. Samalla Kymintietä uudistetaan rakentamalla ympyräristeys
sekä jalkakäytävä myös linnoituksen puolelle.

Päiväkoti poterni
Kaksiosainen turvekattoinen rakennus,
johon saavutaan vanhan poternin kautta

Paviljonki
Senioritalot casamatti ja casamaija
Erityisasumista erityisessä asuinympäristössä;
käärmemäinen rakennus

RAKENNETUT ALUEET
Vaihtoehto B:ssä Kyminlinna on lävistetty uudella bulevardimaisella tielinjauksella, luotisuorana linjana lounaisportilta kohti upseeri- ja kasarmirakennuksen muodostamaa
pihapiiriä. Tielinjauksella on historiallinen edeltäjä. Jo umpeenkasvanut, mutta kuitenkin maastossa havaittavissa oleva
tiepohja on arkeologisen selvityksen mukaan 1800-luvun alkupuoliskolta. Kyminlinnan bulevardi on luonteeltaan leveä
kävelykatu, missä vain välttämätön, rakennuksia palveleva
autoliikenne on sallittua. Katua reunustavat 21/2-kerroksiset
pienkerrostalot, jotka muodostavat katutilan ryhdikkään
mutta eloisan rintamalinjan. Talojen lomaan ja taustapuolille
sijoittuvat kompaktit piha-alueet. Asukaspysäköinti tapahtuu
bulevardin puolella, puurivien lomassa. Asuinalueesta muodostuu täysin uusi, mutta kurinalaisesti rajattu ja elävä väylä
läpi Kyminlinnan linnoituspuiston.
Kyminlinnan bulevardin alkupisteenä on lounaisportin kohdalle muodostuva laakea ja rajattu kasemattipiha. Täällä
ensipihalla linnoitukseen saapuva orientoituu ja suuntaa
kulkunsa; joko kohti pohjoista tai Kyminlinnan vallipolulle.
Sitä rajaa kaksi yksikerroksista arkadikäytävin reunustettua
rakennusta päivittäispalveluita ja vierailijoita varten; kahvila,
ravintola, kampaamo, visitor-keskus, museon toimitila, retkeily-yrityksen toimipiste.
Pohjoinen suurpiha on B-vaihtoehdossa saanut laajemman
muodon. Länsi-etelä laita suljetaan mutkittelevalla rakennuksella, joka tukeutuu yhtäältä vallitsevien maastokäyrien
luonnollisiin suuntiin, toisaalta sovittuu historiallisen rakennuskannan ja koillisportin suuntiin. Matalampi kaksiosainen
uudisrakennus tukeutuu vanhan keittiörakennuksen mittakaavaan. Pohjoiseen muuriin puhkaistaan uusi ajoportti pelastus- ja huoltoliikennettä varten.

Kasemattipiha
Linnoituksen uusi ensipiha, kahvila,
ravintola, vistitor-keskus, myymälä...
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Kyminlinnan bulevardi
370 metriä pitkä suora pihakatu, jonka varrella
Kyminlinnan uudisasukkaiden talorivit, pienkerrostalot pihoineen
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2

8

1
5

1. Uusi kaksikaistainen ajoportti, jonka molemmin puolin holvikaarikäytävälliset kävely- ja kevyen liikenteen porttikäytävät

7

7. Suurpiha on väljä, huoliteltu ja ylläpidetty kaupunkipuisto; olemassa
olevat suuret puut ja tielinjat muodostavat sen ytimen, josta puisto on
edelleen jalostettu

2. Port de la Kymi edellyttää saapumispuolelle hyvän ja puhuttelevan risteysjärjestelyn tekemistä. Samoin jalkakäytävät tulee rakentaa linnoituksen puolelle.

Päiväkoti poterni

Casamaija

Casamatti

3

4
Port de la Kymi

6. Uusi suurpiha

3. Kasemattipihalla kokoonnutaan ja kohdataan.
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4. Näkymän päätteenä upseeri- ja kasarmirakennukset
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B2
Kyminlinnan hevostalli

RAKENNETUT ALUEET
Tunnisteella B2 oleva versio on B-vaihtoehdosta täydennetty ratkaisuehdotus. Puolustusvoimien peltiset ammusvarastohallit on tässäkin ehdotuksessa esitetty purettavaksi, mutta
tasaista olemassa olevaa rakennuspaikkaa on hyödynnetty
uuden Kyminlinnan hevostallin sijoittamiseen. Alueelle sijoittuisi hyvän kokoinen maneesi (25x66), talli, apurakennus,
hevosten kävelytyskone ja suuri kenttä. Hevosten laiduntaminen niin niitty- ja hakamaa-alueilla, valleilla ja vallihaudoilla
kuin metsälaitumilla tukisi Kyminlinnan luonnonhoitoa. Hevoset syövät myös nuoret puut ja risukot, toisin kuin vaikkapa
lampaat. Hevostalli muodostaisi yhden tukevan ja luontevan
toiminnan Kyminlinnaan, jonka elävöittävä vaikutus näkyisi
niin konkreettisesti linnan luonnonalueilla kuin synergiana
Kyminlinnan muiden toimijoiden, senioriasukkaiden, päiväkotilasten ja bulevardiasukkaiden sekä vierailijoiden kanssa.
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B2

Maneesi
Hevostalli

Päiväkoti poterni

Paviljonki

Luonnosteltu autopaikkojen määrä suurpihan alueella = 70 kpl.
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UUDISRAKENNUSTEN KERROSALAT

A

IDEA A

B

IDEA B
Määrä

Krs

km2

yht

välisumma

Lounaisportin aukion rakennus

1

2

209

418

418

Suurpiharakennus A
Suurpiharakennus A
Suurpiharakennus A

1
1
1

1
1
1

665
934
795

665
934
795

Kohde

TOT km2

B2

Krs

km2

yht

välisumma

2

1

609

1218

1218

Lounaisportin aukion rakennukset

6
15
3

2
2
2

102
148
246

1224
4440
1476

7140

Katuvarren pienkerrostalo A
Katuvarren pienkerrostalo B
Katuvarren pienkerrostalo C

Senioritalo Casa Maija
Senioritalo Casa Matti

1
1

2
2

2077
521

4154
1042

5196

Päiväkoti Poterni A
Päiväkoti Poterni B

1
1

1
1

444
700

444
700

1144

Kenttärakennus

1

1

281

281

Lounaisportin aukion rakennukset
Katuvarren pienkerrostalo A
Katuvarren pienkerrostalo B
Katuvarren pienkerrostalo C

2394

2812

IDEA B2

Määrä

Kohde

TOT km2

281

14979

Kohde

Krs

km2

2

1

609

1218

1218

6
15
3

2
2
2

102
148
246

1224
4440
1476

7140

Senioritalo Casa Maija
Senioritalo Casa Matti

1
1

2
2

2077
521

4154
1042

5196

Päiväkoti Poterni A
Päiväkoti Poterni B

1
1

1
1

444
700

444
700

1144

Kenttärakennus

1

1

281

281

281

Maneesi
Talli
Talli, apu

1
1
1

1
1
1

1558
290
290

1558
290
290

TOT km2
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OSAYLEISKAAVALLINEN TARKASTELU

Sudenkuoppia

Kyminlinnan vanhempi, ns. Suvorovin 1791-1792 rakennettu
linnoitus ideaalisuunnitelman mukaisesti. Viivoitus osoittaa
linnoituksen varustusten oletetun muodon ja linnoituksen sisään
sijoittuneiden rakennusten oletetut paikat.

Vaihtoehdossa A uudisrakentaminen on hyvin maltillista eikä
osayleiskaavan merkintöihin nähden ole ristiriitaisuuksia.
Vaihtoehdossa B alue SM/SL on osittain bulevardikadun ja
sitä reunustavien rakennusten kanssa. Merkinnällä viitataan
vanhemman, puretun Suvorovin linnoituksen olemassa oleviin rakennusjäännöksiin, lähinnä päämuurien ja etuvarustusten alaosiin. Bulevardia reunustavien rakennusten asemointi
on nyt tehty siten, että vuosina 2004-2006 tehdyt kaivauslöydösten alueet jäävät koskemattomiksi.

Suvorovin linnoitusvarusteiden jäänteitä, yleensä kiviperustuksia,
myös nk. sudenkuoppia. (I)
Linnoitustöiden aikainen kivivarasto ja kiventyöstöpaikka. (II ja III)
I maailmansodan aikaisia juoksuhautoja. (II)
Nuorempia korsu-, potero- ja ampumapaikkajäänteitä. (III)
Ampumaradan rakenteita: ampumatasanteita ja suojavalleja
Linnoituksen vedenpoistojärjestelmä ja tarkastuskaivo 1810-luvulta, sen tiedossa olevaa jäännettä.
Ajoittamaton, metsittynyt suora tiepohja, hieman muuta maastoa
ylempänä
Purettujen talojen jäänteitä, yleensä perustuksia. Rakennusten
ajoitus on laaja, ulottuen 1800-luvulta 1900-luvulle. ( II)
Olemassa olevan rakennuskannan vanhimmat rakennukset,
1810-1930-luku

K YM I N L I N N A - A U K I
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A

B (/B2)
Poternin liitos jää pois
+5,2
+6,5

+7,0

+8,4

Linjapumppaamo

Linjapumppaamo
+7,0

Olemassa oleva verkosto

Vaihtoehdossa A hyödynnetään olemassa olevia kunnallisteknisiä liitoksia poterni 3:n kohdalla, edellyttäen että näiden
kunto ja kapasiteetti ovat riittävät. Merkittävin osa uudesta
ja nykyisestä rakennuskannasta saadaan liitettyä viettoviemäröintiä käyttämällä.

Ehdotetut lisäykset
Vesi
Viemäri
Paineviemäri

Lounaisportin uuden paviljonkirakennuksen toteuttaminen
edellyttää kunnallistekniikan ulottamista myös linnoituksen
eteläreunalle. Kunnallistekniikka tulisi palvelemaan myös kesäteatterin käyttäjiä. Viemäröinti tulisi toteuttaa paineviemärinä ja paviljongin läheisyyteen sijoitetulla linjapumppaamolla varustettuna. Viemäröintimatkaa pohjoiselle piha-alueelle
muodostuu n. 400 metriä.

K YM I N L I N N A - A U K I

Sähkö ja tele

Vaihtoehdossa B kunnallisteknisen verkoston rakentaminen
palvelisi laajempaa käyttäjäpohjaa. Uutena keskeisenä linjauksena toimisi Kyminlinnan bulevardi ja liitokset linnoituksen
ulkopuolelle vietäisiin uuden ajoportin kautta. Bulevardin
alueella viemäröinti tulee toteutettavaksi paineviemärinä,
ainakin vedenjakajan linjaan saakka, josta alkaa luonnollinen
vietto ulos linnoituksesta.

Valumavesien paikallinen viemäri; tien
alitus

Valumavesien avo-ojat
ja suunnat
Vedenjakaja
+7,0
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Likimääräinen maanpinnan korko
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<zD/E>/EEE^>s/dz<^d
η

LÄHTEET
Viereisen sivun lähdeluettelo on Sanna Ihatsun toimittaman
Kyminlinnaraportin 2016 lähdeluettelo ja sisältää siihen astiset selvitykset. Raportti löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta:
https://vm.fi/documents/10623/2608187/Kyminlinnaraportti.pdf/762cc92a-bdbd-433d-a31a-03bf9e4ee948/Kyminlinnaraportti.pdf
Kyminlinnaraportti 2016, Sanna Ihatsu & al.

Tämän luettelon lisäksi erityisen kiinnostavaa aineistoa on
saatu seuraavista arkistoista:
- Museoviraston digitaalisen arkiston (Kyppi) kokoelma
- Museoviraston paperiarkistossa on Kyminlinnaa koskevaa
aineistoa, erityisesti valokuvia ja piirustuksia, johon tässä yhteydessä ei kuitenkaan ole päästy käsiksi koronaepidemian
takia.
- Venäläisen insinöörikomennuskunnan piirustusaineisto
(Narc / Astia tai Finna), Kansallisarkisto, suurelta osin digitaalinen
- Senaatti-kiinteistöjen oma arkisto
- Kyhika-karttakokoelman digitaalisesta palvelusta on aikoinaan vuonna 2004 kerätty valikoima kartta-aineistoa, mutta
palvelu on sittemmin poistunut käytöstä.
- Krigsarkivet Tukholmassa tarjoa vanhaa kartta-aineistoa digitaalisessa muodossa.
- Kymenlaakson museon valokuva-arkisto
- Sotamuseosta löytyi hieno sarja 1950-luvun ilmavalokuvia.

^ĞůǀŝƚǇƐͬĂŝŶĞŝƐƚŽ

dŝůĂĂũĂ

>ĂĂƚŝũĂ

ϭ <ǇŵŝŶůŝŶŶĂŶŬƵŶƚŽĂƌǀŝŽ

Seuraavia lähteitä on käytetty viitteissä.

ϰ

Painamattomat

ϱ

Ampuja, 1993. Helge Ampujan selostus Kyminlinnan kunnostustöistä 1982-1993. MV, Kyppi.
Faunatica, 2020. Kyminlinnan luontoselvitys. Raportti löytyy
aikanaan Senaatti-kiinteistöjen ”Luontoselvitykset”-sivustolta.
Hämäläinen, 1993. Arkkitehti Paavo Hämäläisen arkkitehtisuunnittelun toimintakertomus vuosilta 1983-1993. MV,
Kyppi.
Iivari, 2005. Marja-Leena Iivarin omakustanne ”Mennyt maailma – Elämää Kyminlinnan Valli-rannassa 1950-luvulla”. 2005
Innostructura 2003. Bastioni 1:n kasemattien rakneteellinen
selvitys.
Kauppi, 1990. Kyminlinnan rakennushistoriaselvitys, käsikirjoitus. MV, Kyppi.
Koskinen-Schalin, 2002. Arkkitehtitoimisto Koskinen-Schalinin laatima hankesuunnitlema. MV, Kyppi
Louhiluoto, 1964. Ensi Rainer Louhiluodon diplomityö ”Kyminlinna”. MV, kyppi.

Painetut
Airola, 1970. Olli Airolan kirjanen Kymenkartanon linnoitus
Kyminlinna.WSOY, Porvoo 1970.
Suhonen, 2011. Veli-Pekka Suhonen (toim.), Suomalaiset linnoitukset 1720-luvulta 1850-luvulle. SKS 2011.
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ƉĞƌƵƐƚĂŵŝƐƐĞůǀŝƚǇƐϮϬϭϯ
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^ŝǀƵũĂ ^ŝũĂŝŶƚŝ
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Ϯϵ͘ϭ͘ϮϬϭϲ
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Ϯϴ͘ϭϬ͘ϮϬϭϱ
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ϭϱ͘ϵ͘ϮϬϭϱ
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ϮϬϭϯ
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ϮϬϭϯ

ϮϬϭϯ
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ϮϬϭϯ

ǁǁǁ͘ǇŵƉĂƌŝƐƚŽ͘Ĩŝ
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ŚƌŝƐƚŝĂŶZƵŵŵƵŬĂŝŶĞŶ

ϱϬ ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚŚĞƐĞƵƐ͘ĨŝͬďŝƚƐƚƌĞĂŵͬ
ŚĂŶĚůĞͬϭϬϬϮϰͬϱϲϵϲϳͬZƵŵŵƵŬĂŝŶĞ
ŶͺŚƌŝƐƚŝĂŶ͘ƉĚĨ͍ƐĞƋƵĞŶĐĞсϭ

ϭϭ <ǇŵŝŶůŝŶŶĂŶŵĂĂůŝŶŶŽŝƚƵŬƐĞŶƉććŵƵƵƌŝŶŬƵŶƚŽũĂ
ŬŽƌũĂƵƐƐĞůǀŝƚǇƐ͕ŽƉŝŶŶćǇƚĞƚǇƂϮϬϭϯ

DƵƐĞŽǀŝƌĂƐƚŽ

>ĂƵƌĂ^ĂůŽ

ϭϮ DĂĂŶƚĞŝĚĞŶŵĞůƵƐĞůǀŝƚǇƐϮϬϭϮ͕sƚϳWǇŚƚććͲ,ĂŵŝŶĂ

>ŝŝŬĞŶŶĞǀŝƌĂƐƚŽ

ϱϱ ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚŚĞƐĞƵƐ͘ĨŝͬďŝƚƐƚƌĞĂŵͬ
ŚĂŶĚůĞͬϭϬϬϮϰͬϱϲϵϰϲͬ^ĂůŽͺ>ĂƵƌĂ͘Ɖ
ĚĨ͍ƐĞƋƵĞŶĐĞсϭ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁϮ͘ůŝŝŬĞŶŶĞǀŝƌĂƐƚŽ͘ĨŝͬŵĞů
ƵƐĞůǀŝƚǇƐϮϬϭϮͬϮϯͺ<ŽƚŬĂͬ>ŝŝƚĞͺϮϯͺϮ͘
ƉĚĨ
ϴ ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐƐŚƐ͘ĨŝͬďŝŶĂƌǇͬĨŝůĞͬͲ
ͬŝĚͬϭϳͬĨŝĚͬϯϱϭͬ
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚŚĞƐĞƵƐ͘ĨŝͬďŝƚƐƚƌĞĂŵͬ
ŚĂŶĚůĞͬϭϬϬϮϰͬϯϰϭϮϵͬ:ĂƌǀŝŶĞŶͺEŝŶ
Ă͘ƉĚĨ͍ƐĞƋƵĞŶĐĞсϭ
^ĞŶĂĂƚƚŝ͕ƵŝůĚĞƌĐŽŵƉƌŽũĞŬƚŝƉĂŶŬŬŝ

dĞĞŵƵ>ĞŝǀŽ

ϭϰ <ǇŵŝŶůŝŶŶĂŶůŝŶŶŽŝƚƵŬƐĞŶŬŽŵĞŶĚĂŶƚŝŶƚĂůŽʹ
ZĂŬĞŶŶƵƐŚŝƐƚŽƌŝĂƐĞůǀŝƚǇƐũĂƉŽŚĚŝŶƚĂĂŝŶƚĞƌŝƂƂƌŝŶ
ĞŶƚŝƐƚćŵŝƐĞƐƚć͕KƉŝŶŶćǇƚĞƚǇƂ
ϭϱ ,ĂĂŐͲŝŶǀĞŶƚŽŝŶƚŝ;ǀŝƌĂŶŽŵĂŝƐƐĞůǀŝƚǇƐͿ

EŝŶĂ:ćƌǀŝŶĞŶ

ϭϲ KƚĞ͕<ǇŵŝŶůŝŶŶĂͲŽƐŝŽ͕,ĂŵŝŶĂŶǀĂŶŬŝůĂĂǀĂƌƚĞŶ
ƚĞŚĚǇƐƚćŬŽŽƐƚĞĞƐƚĂϮϬϭϭ
ϭϳ WƵƵƐŝůƚŽũĞŶŬƵŶƚŽŬĂƌƚŽŝƚƵƐϮϬϭϬ
ϭϴ sĂůƚĂƚŝĞϳ;ϭϴͿǀćůŝŶ<ŽƐŬĞŶŬǇůćʹsĂĂůŝŵĂĂ
ǀćǇůćĞƐƚĞƚŝŝŬŬĂ͕ƐŝƐĞůǀŝƚǇƐ
ϭϵ <ǇŵŝŶůŝŶŶĂŶŚŝƐƚŽƌŝĂ͕ŶǇŬǇƚŝůĂũĂƚƵůĞǀĂŝƐƵƵĚĞŶ
ŬćǇƚƚƂƚƵƚŬŝŵƵŬƐĞƚ͘ŝƉůŽŵŝƚǇƂ͘d<<͕ƌŬŬŝƚĞŚƚŝŽƐĂƐƚŽ͕
ϮϬϬϲ
ϮϬ <ŽƚŬĂŶ<ǇŵŝŶůŝŶŶĂŶŬĂŝǀĂƵƐϮϬϬϲ

DƵƐĞŽǀŝƌĂƐƚŽ͕zƌũƂůŽŵĂĂ
dŝĞŚĂůůŝŶŶŽŶ
&ƌĞŝŝŵŵĞƌKǇ
<ĂĂŬŬŽŝƐͲ^ƵŽŵĞŶ
ƚŝĞƉŝŝƌŝ
<ĂƚĂƌŝŝŶĂKĐŬĞŶƐƚƌƂŵ

DƵƐĞŽǀŝƌĂƐƚŽ͕Wćŝǀŝ
,ĂŬĂŶƉćć

Ϯϭ ,ƵŽůƚŽƚŝĞůƵŽŶŶŽƐϮϬϬϲ
DƵƐĞŽǀŝƌĂƐƚŽ͕zƌũƂůŽŵĂĂ
ϮϮ <ǇŵŝŶůŝŶŶĂŶŵĂĂƉĞƌćŶŬƵŶŶŽƐƚƵŬƐĞŶůŽƉƉƵƌĂƉŽƌƚŝŶ WƵŽůƵƐƚƵƐŚĂůůŝŶŶŽŶ <ĂĂŬŬŽŝƐͲ^ƵŽŵĞŶ
;ϯϭ͘ϭ͘ϮϬϬϱͿŚǇǀćŬƐǇŵŝŶĞŶ
ƌĂŬĞŶŶƵƐůĂŝƚŽƐ
zŵƉćƌŝƐƚƂŬĞƐŬƵƐ
Ϯϯ <ŽƚŬĂŶ<ǇŵŝŶůŝŶŶĂŶŬĂŝǀĂƵƐ͕^ƵǀŽƌŽǀŝŶůŝŶŶŽŝƚƵŬƐĞŶ
DƵƐĞŽǀŝƌĂƐƚŽ͕Wćŝǀŝ
ŬĂƌƚŽŝƚƵƐũĂ<ǇŵŝŶůŝŶŶĂŶǇŵƉćƌŝƐƚƂŶ
,ĂŬĂŶƉćć
ƐŽƚĂŚŝƐƚŽƌŝĂůůŝƐƚĞŶŬŽŚƚĞŝĚĞŶŝŶǀĞŶƚŽŝŶƚŝϮϬϬϱ
Ϯϰ ,ŽŝƚŽƐƵƵŶŶŝƚĞůŵĂϮϬϬϱ
DƵƐĞŽǀŝƌĂƐƚŽ͕
DĞƚƐćŚĂůůŝƚƵƐ͕<ŝŵŵŽ
^ĂŶŶĂ/ŚĂƚƐƵ
<ŽůĞŚŵĂŝŶĞŶ
Ϯϱ sĞĚĞŶĂůĂŝƐƚĞŶŵƵŝŶĂŝƐũććŶŶƂƐƚĞŶŝŶǀĞŶƚŽŝŶƚŝƌĂƉŽƌƚƚŝ
DƵƐĞŽǀŝƌĂƐƚŽ͕
ϭϯ͘Ͳϭϱ͘ϵ͘ϮϬϬϱ
DĞƌŝĂƌŬĞŽůŽŐŝĂŶǇŬƐŝŬŬƂ
Ϯϲ WććŵƵƵƌŝŶŬƵŶƚŽŬĂƚƐĞůŵƵƐϵ͘ϭϭ͘Ϭϱ
^ĂŶŶĂ/ŚĂƚƐƵũĂŝũĂEĂĂŬŬĂ
Ϯϳ <ǇŵŝŶůŝŶŶĂŶŵĂĂƉĞƌćŶŬƵŶŶŽƐƚƵƐ͕ƚǇƂŶƵŵĞƌŽ
ϭϬϴϭϱϬ͕ůŽͲŵĂƌƌĂƐŬƵƵϮϬϬϰ
Ϯϴ <ǇŵŝŶůŝŶŶĂƌĂŬĞŶŶƵƐŚŝƐƚŽƌŝĂƐĞůǀŝƚǇƐ

ϯϮ DĂĂƉĞƌćŶƉŝůĂĂŶƚƵŶĞŝƐƵƵƐƚƵƚŬŝŵƵƐ<ǇŵŝŶůŝŶŶĂ͕ƚǇƂ
ϭϬϰϵϯϲ
ϯϯ <ǇŵŝŶůŝŶŶĂĂƐƚŝŽŶŝ͕ϭ͗ŶŬĂƐĞŵĂƚƚŝĂůƵĞĞŶ
ƌĂŬĞŶƚĞĞůůŝŶĞŶƐĞůǀŝƚǇƐ
ϯϰ <ŽƚŬĂ͕<ǇŵŝŶůŝŶŶĂ͕<ǇŵŝŶŬĂƉƉĞůŝũĂǀĂŶŚĂ
ŬǇŵĞŶŬĂƌƚĂŶŽ͕ŬĞƐŬŝĂŝŬĂŝƐĞŶŬĂƉƉĞůŝŶũĂŬĂƌƚĂŶŽŶ
ĂůƵĞĞŶŬŽĞŬĂŝǀĂƵƐ͕ŬĂŝǀĂƵƐŬĞƌƚŽŵƵƐ
ϯϱ >ŝŝŬĞŶŶĞǀćǇůćƐƵƵŶŶŝƚƚĞůƵŶǇŚƚĞǇĚĞƐƐćŵŵ
dĂŵƉƐĂŶƚŝĞŶŬƵŝǀĂƚƵƐ;ůŝŝƚƚǇǇͿůŝŶŶŽŝƚƵŬƐĞŶƉŽŚũŽŝƐͲ
ŬŽŝůůŝƐŽƐĂŶŬƵŝǀĂƚƵŬƐĞĞŶ
ϯϲ <ǇŵŝũŽĞŶǀĂƌƌĞŶŵĞƚƐŝŬƂŝĚĞŶ
ŵĂŝƐĞŵĂŶŚŽŝƚŽƐƵƵŶŶŝƚĞůŵĂ
ϯϳ >ćŶƐŝŽƐĂŶůĂƐŬƵŽũĂũĂǀŝĞŵćƌŝƌĂŬĞŶƚĞĞƚ͕ŬĂƌƚŽŝƚƵƐ
ϯϴ <ǇŵŝŶůŝŶŶĂƚŽŝŵŝŬƵŶŶĂŶƌĂƉŽƌƚƚŝ;<ŽƚŬĂŶŬĂƵƉƵŶŬŝͿ

ϮϬϭϯ

ϯϭ͘ϱ͘ϮϬϭϮ

ϮϬϭϮ

Ϯϳ͘ϴ͘ϮϬϭϭ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϭ

ϵ ^ĞŶĂĂƚƚŝ͕ƵŝůĚĞƌĐŽŵƉƌŽũĞŬƚŝƉĂŶŬŬŝ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϭ

Ϯϲ ^ĞŶĂĂƚƚŝ͕ƵŝůĚĞƌĐŽŵƉƌŽũĞŬƚŝƉĂŶŬŬŝ

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϬ

ϯϬ ŚƚƚƉ͗ͬͬŵď͘ĐŝƐŝŽŶ͘ĐŽŵͬWƵďůŝĐͬDŝŐƌĂƚ
ĞĚtƉǇͬϴϭϲϮϰͬϲϵϯϭϵϯͬϵďĂϳϵϳϰĂϬϴ
ϭĚϬĚϮĞ͘ƉĚĨ
ϭϭϮ ^ĞŶĂĂƚƚŝ͕ƵŝůĚĞƌĐŽŵƉƌŽũĞŬƚŝƉĂŶŬŬŝ

ϭ͘ϭϬ͘ϮϬϬϵ

ϮϬϬϵ

ϮϬϬϲ

ϮϬϬϲ

ϭϱϵ ŚƚƚƉ͗ͬͬŬƵůƚƚƵƵƌŝǇŵƉĂƌŝƐƚŽ͘ŶďĂ͘ĨŝͬŶĞƚ
ƐŽǀĞůůƵƐͬƌĞŬŝƐƚĞƌŝƉŽƌƚĂĂůŝͬŵũŚĂŶŬĞͬ
ƌĞĂĚͬĂƐƉͬŚĂĞͺůŝŝƚĞ͘ĂƐƉǆ͍ŝĚсϭϬϰϰϵϰ
ΘƚƚǇǇƉƉŝсƉĚĨΘŬĂŶƐŝŽͺŝĚсϮϴϱ

ϮϬϬϲ

ϮϬϬϲ

ϭϵ͘ϵ͘ϮϬϬϲ
ϭϰ͘Ϯ͘ϮϬϬϱ

ϮϬϬϲ
ϮϬϬϱ

Ϯϭϯ ^ĞŶĂĂƚƚŝ͕ƵŝůĚĞƌĐŽŵƉƌŽũĞŬƚŝƉĂŶŬŬŝ

ϮϬϬϱ

ϮϬϬϱ

ϳ ^ĞŶĂĂƚƚŝ͕ƵŝůĚĞƌĐŽŵƉƌŽũĞŬƚŝƉĂŶŬŬŝ

ϭϰ͘ϰ͘ϮϬϬϱ

ϮϬϬϱ

ϮϬ ^ĞŶĂĂƚƚŝ͕ƵŝůĚĞƌĐŽŵƉƌŽũĞŬƚŝƉĂŶŬŬŝ

ϮϬϬϱ

ϮϬϬϱ

ϴ ^ĞŶĂĂƚƚŝ͕ƵŝůĚĞƌĐŽŵƉƌŽũĞŬƚŝƉĂŶŬŬŝ

ϮϬϬϱ

ϮϬϬϱ

Ϯ

WƵŽůƵƐƚƵƐŚĂůůŝŶŶŽŶ ZĂŵďŽůůKǇ
ƌĂŬĞŶŶƵƐůĂŝƚŽƐ
^ĞŶĂĂƚƚŝͲŬŝŝŶƚĞŝƐƚƂƚ ƌŬŬŝƚĞŚƚŝƚŽŝŵŝƐƚŽKŬƵůƵƐKǇ

ϱϰ ^ĞŶĂĂƚƚŝ͕ƵŝůĚĞƌĐŽŵƉƌŽũĞŬƚŝƉĂŶŬŬŝ

ϯϬ͘ϭϭ͘ϮϬϬϰ

ϮϬϬϰ

ϭϲϲ ^ĞŶĂĂƚƚŝ͕ƵŝůĚĞƌĐŽŵƉƌŽũĞŬƚŝƉĂŶŬŬŝ

ϯϬ͘ϭϬ͘ϮϬϬϰ

ϮϬϬϰ

^ƵŽŵĞŶĂƌŬĞŽůŽŐŝŶĞŶƐĞƵƌĂ
ZǇ͕DĂƌŝƚĂ<ǇŬǇƌŝ

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂƌŬƐ͘ĨŝͬŵƚͬƉĚĨͬϮϬϬϰͺϰ
͘ƉĚĨ

ϮϬϬϰ

ϮϬϬϰ

Ϯϵ <ǇŵŝŶůŝŶŶĂĂƚƵƚŬŝŵĂƐƐĂ͘<ŽƚŬĂŶ<ǇŵŝŶůŝŶŶĂŶ
ůŝŶŶŽŝƚƵƐĂůƵĞĞŶĂƌŬĞŽůŽŐŝƐŝƐƚĂƚƵƚŬŝŵƵŬƐŝƐƚĂ͘
;DƵŝŶĂŝƐƚƵƚŬŝũĂͿ
ϯϬ <ŽƚŬĂŶ<ǇŵŝŶůŝŶŶĂŶůƵŽŶƚŽƐĞůǀŝƚǇŬƐĞƚϮϬϬϰ
ϯϭ <ǇŵŝŶůŝŶŶĂŶƌĞƐƚĂƵƌŽŝŶŶŝŶŚĂŶŬĞƐƵƵŶŶŝƚĞůŵĂϮϬϬϮ

ϮϬϭϲ

Ϯ ^ĞŶĂĂƚƚŝ͕ƵŝůĚĞƌĐŽŵƉƌŽũĞŬƚŝƉĂŶŬŬŝ

ϭϬ ZƵŽƚƐŝŶƐĂůŵĞŶŵĞƌŝůŝŶŶŽŝƚƵƐũĂƚǇŬŬŝƉĂƚƚĞƌŝ
<ĂƚĂƌŝŝŶĂŶƚŽŝŵĞŶƉŝĚĞͲĞŚĚŽƚƵŬƐŝĂ͕ŽƉŝŶŶćǇƚĞƚǇƂ
ϮϬϭϯ

ϭϯ <ǇŵŝŶůŝŶŶĂŶŚŝƐƚŽƌŝĂĂ

^ŽƌƚƚĂƵƐ

ϭϮϲ ^ĞŶĂĂƚƚŝ͕ƵŝůĚĞƌĐŽŵƉƌŽũĞŬƚŝƉĂŶŬŬŝ

ŶǀŝƌŽKǇ͕DĂƌŬŽsĂƵŚŬŽŶĞŶ
DƵƐĞŽǀŝƌĂƐƚŽ

ƌŬŬŝƚĞŚƚŝƚŽŝŵŝƐƚŽ<ŽƐŬŝŶĞŶ
Θ^ĐŚĂůŝŶKǇ
WƵŽůƵƐƚƵƐŚĂůůŝŶŶŽŶ ^sŝĂƚĞŬKǇ
ƌĂŬĞŶŶƵƐůĂŝƚŽƐ
/ŶƐŝŶƂƂƌŝƚŽŝŵŝƐƚŽ
/ŶŶŽƐƚƌƵĐƚƵƌĂKǇ
<ǇŵĞŶůĂĂŬƐŽŶ
ŵĂĂŬƵŶƚĂŵƵƐĞŽ͕&DDĂƌŝƚĂ
<ǇŬǇƌŝ
dŝĞůĂŝƚŽƐ͕<ĂĂŬŬŽŝƐͲ^ƵŽŵĞŶ
ƚŝĞƉŝŝƌŝ
WƵŽůƵƐƚƵƐŚĂůůŝŶŶŽŶ
ƌĂŬĞŶŶƵƐůĂŝƚŽƐ

DƵƐĞŽǀŝƌĂƐƚŽ
<ŽƚŬĂŶŬĂƵƉƵŶŬŝ

ϯϵ <ǇŵŝŶůŝŶŶĂ͗ƌĞƐƚĂƵƌŽŝŶƚŝͲũĂŬćǇƚƚƂƐƵƵŶŶŝƚĞůŵĂ

DŝŬĂ,ŝĞƚĂůĂ

ϰϬ WŝŶƚĂǀĞƐŝĞŶŚĂůůŝŶƚĂũĂŬƵŝǀĂƚƵƐƐƵƵŶŶŝƚĞůŵĂ͕
ǇůĞŝƐƐƵƵŶŶŝƚĞůŵĂ
ϰϭ WŽŚũĂƚƵƚŬŝŵƵŬƐŝĂ͕ƉŽŚũĂǀĞĚĞŶƉŝŶŶĂŶŬŽƌŬĞƵŬƐŝĞŶ
ǀĂŝŚƚĞůƵƚ͘dĂƌŬŬĂŝůƵƉƵƚŬĞƚ;ƐŝŶŬŬŝͿĂƐĞŶŶĞƚƚƵ
ϰϮ zŬƐŝƚƚćŝƐƚĞŶĂůƵĞŝĚĞŶƌĂŬĞŶŶƵƐƐƵƵŶŶŝƚƚĞůƵĂ͕ƐĂŵĂƐƐĂ
ǇŚƚĞǇĚĞƐƐćŬƵŝǀĂƚƵŬƐĞŶƐƵƵŶŶŝƚƚĞůƵĂ
ϰϯ DƵƐĞŽǀŝƌĂƐƚŽƌĞƐƚĂƵƌŽŝͲ<ŽƚŬĂŶůŝŶŶŽŝƚƵŬƐĞƚ
DƵƐĞŽǀŝƌĂƐƚŽ

sŝĂƚĞŬKǇ

ϰϰ <ŽƚŬĂŶŵĂĂͲũĂŵĞƌŝůŝŶŶŽŝƚƵƐ͕<ǇŵŝŶůŝŶŶĂũĂ
ZƵŽƚƐŝŶƐĂůŵŝ;^ƵŽŵĞŶůŝŶŶŽŝƚƵŬƐĞƚϭϳϬϬͲůƵǀƵůůĂͿ

hůůĂͲZŝŝƚƚĂ<ĂƵƉƉŝʹ,ĞůĞŶĂ
ZŽƐĞŶʹs͘ͲW͘^ƵŚŽŶĞŶʹ

LIITTEET

ũŽƵůƵŬƵƵ
ϮϬϬϰ
ϱϴ ^ĞŶĂĂƚƚŝ͕ƵŝůĚĞƌĐŽŵƉƌŽũĞŬƚŝƉĂŶŬŬŝ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϬϮͬ
ϮϮ͘ϵ͘ϮϬϬϯ
ϭϮ ^ĞŶĂĂƚƚŝ͕ƵŝůĚĞƌĐŽŵƉƌŽũĞŬƚŝƉĂŶŬŬŝ
ϯ͘ϭϭ͘ϮϬϬϯ
ϰϳ ^ĞŶĂĂƚƚŝ͕ƵŝůĚĞƌĐŽŵƉƌŽũĞŬƚŝƉĂŶŬŬŝ

43ϮϬϬϰ
ϮϬϬϯ
ϮϬϬϯ

^ĞŶĂĂƚƚŝ͕ƵŝůĚĞƌĐŽŵƉƌŽũĞŬƚŝƉĂŶŬŬŝ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϬϯ

ϮϬϬϯ

ϭϵϭ ^ĞŶĂĂƚƚŝ͕ƵŝůĚĞƌĐŽŵƉƌŽũĞŬƚŝƉĂŶŬŬŝ

ϮϬϬϯ

ϮϬϬϯ

ϭϵϵϴ

ϭϵϵϴ

ƉćŝǀćƚƚǇ
ϮϬ͘ϭϭ͘ϭϵϵϳ
ϭϵϴϵͲϭϵϵϮ
Ϯϭ ^ĞŶĂĂƚƚŝ͕ƵŝůĚĞƌĐŽŵƉƌŽũĞŬƚŝƉĂŶŬŬŝ
ϲ͘Ϯ͘ϭϵϵϮ

ϭϵϵϳ

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĚƐƉĂĐĞ͘ĐĐ͘ƚƵƚ͘ĨŝͬĚƉƵďͬŚĂŶĚů
ĞͬϭϮϯϰϱϲϳϴϵͬϯϳϱϱ

ϭϵϵϮ
ϭϵϵϮ
ϭϵϵϬ

ϭϵϴϵ

ϭϵϴϵ

<ŽƚŬĂŶŬĂƵƉƵŶŬŝ

ϭϵϴϲͲϭϵϴϳ

ϭϵϴϳ

sŝĂƚĞŬKǇ

ϭϵϴϱͲϭϵϴϲ

ϭϵϴϲ

ŚƚƚƉ͗ͬͬŵƵƐĞŽǀŝƌĂƐƚŽƌĞƐƚĂƵƌŽŝ͘ŶďĂ͘Ĩŝ
ͬůŝŶŶŽŝƚƵŬƐĞƚͬŬŽƚŬĂ
ϭϴ ^ĞŶĂĂƚƚŝ͕ƵŝůĚĞƌĐŽŵƉƌŽũĞŬƚŝƉĂŶŬŬŝ

Ϭ
Ϭ

LÄHTEET
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