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Kouvolan kaupunki 
Kaupunkisuunnittelu 
 

Liite 2 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 
KYMINRUUKKI (entinen Kymintehtaan tehdasalue) Pvm. 29.1.2016 

   

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE 
kaupunginosan 23, Kymintehdas, korttelin 166 osaa 
 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUVAT 
kaupunginosan 23, Kymintehdas, korttelin 166 osa ja katualue 

  Täyd.      17.1.2017 
                 5.10.2016 
                 25.4.2016 

Asemakaava 23/018   

Diaari / TELA 10749/10.02.01/2015   

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa alueen asukkaita, järjes-
töjä, kunnan ja valtion viranomaisia sekä muita osallisia varten. Siinä esitetään kaavahankkeen pe-
rustietojen lisäksi suunnitelma osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämisestä sekä vaikutusten 
arvioinnista.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavoitustyön ajan kohteen omalla sivulla 
osoitteessa www.kouvola.fi/kyminruukki ja sitä täydennetään tarvittaessa. 

 

Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 

Suunnittelu-
alue 

Suunnittelualue käsittää noin 9,3 ha osan entisestä Kymintehtaan tehdasalueesta, 
nykyisestä Kymin Ruukin alueesta rajautuen eteläosasta Kyminkatuun ja itäosasta 
Ahlmanintiehen. Pohjoisessa suunnittelualue rajautuu Kymijokeen. Asemakaava-
muutos sisältyy vuoden 2017 kaavoituskatsauksessa mainittuun kaavoituksen työ-
ohjelmakohteisiin. 
 

 

Kuva 1. Suunnittelualueen sijoittuminen Kuusankosken kaupunkikeskustan kaakkoispuoliselle alueelle. 

Aloite Asemakaavan muutos on tullut vireille UPM Kymmene Oyj:n aloitteesta vuonna 
2015. Kaavoituspäätös on tehty 24.5.2016. Kaavaan liittyy kaavoituksen käynnis-
tämissopimus ja kaavasta laaditaan maankäyttösopimus. Kaavaan liittyy Arkkiteh-
titoimisto AJAK Oy:n laatima alueen yleissuunnitelma joka on valmistunut 
9.12.2015. 

Tavoite Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa Kymintehtaan entisen tehdasalueen 
(korttelin 166 osan) kaavaa siten, että aluetta olisi jatkossa mahdollista kehittää 
monimuotoisena teollisuus- ja palvelutoimintojen alueena. Kaavassa tutkitaan 
myös katuyhteyden muodostamista Kyminkadun ja Ahlmanintien välille. Kaavassa 
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on tarkoitus huomioida suojelumääräyksillä alueen arvokkaiksi määritetyt raken-
nuskohteet ja ohjata alueen täydentyvää maankäyttöä alueen kulttuuriympäristön 
erityispiirteitä tukien. 
 
Alueen pääkäyttötarkoituksen tarkistaminen, alueella olevan rakennuskannan ar-
vottaminen ja niiden käyttöasteen lisääminen sekä alueen liikennejärjestelyiden 
selkeyttäminen vaatii alueen asemakaavan muuttamisen. 
 

Nykytilanne Kymintehtaan entisellä tehdasalueella on ollut puunjalostusteollisuutta jo lähes 150 
vuotta. Varsinainen paperiteollisuuteen liittyvä toiminta on vähitellen siirtynyt alu-
een koillispuolella sijaitsevalle Kuusanniemen tehdasalueelle. Kymintehtaan pape-
ritehdas lakkautettiin vuonna 1989 ja alueella on tällä hetkellä paperiteollisuuden 
tukitoimintojen lisäksi erilaisia yksityisiä kaupallisia palveluja ja pienyritystoimintaa. 
Alueella sijainneita teollisuusrakennuksia on purettu ja osa alueella yhä olevista 
rakennuksista on käytössä ja osa on tyhjillään. Alueella on useita kulttuurihistorial-
lisesti arvokkaita rakennuksia. 
 
Alueen sisäinen liikenneverkko on jäsentymätön ja toteutunut siten, että alueella 
on nykyisin läpiajosta ja raskaasta liikenteenteestä aiheutuvia liikenneturvallisuu-
teen liittyviä ongelmia. 
 

Kuva 2. Suunnittelualueen rajaus ortoilmakuvassa vuodelta 2014. 

 
Kuva 3. Näkymä Patosillantien ja Kyminväylän väliselle runsaspuustoiselle alueelle, jonka keskellä näkyy johto-
kunnan huvila. 
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Kuva 4. Suunnittelualue vuodelta 2014 peräisin olevassa viistoilmakuvassa. 

 
Kuva 5. Näkymä Kymintehtaan entisen tehdasalueen keskeisimmälle alueelle. Keskellä keskusvarasto ja oikealla 
puolella Kymin vanha paperitehdas, joka laajennettiin nykyiseen kokoonsa 

 

 
Kuva 6. Johtokunnan huvila, Theodor Decker 1873, 
muutokset Walter Thomè 1908 ja laajennusosa Bertel 
Gripenberg 1970.  

 
Kuva 7. Kymiyhtiön pääkonttori, Bertel Liljequist 1932. 

Maanomistus UPM Kymmene Oyj omistaa kokonaisuudessaan kaavamuutosalueen. 

 
Kaavatilanne Suunnittelualueeseen vaikuttaa kolme kaavatasoa - maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava - 

joista yleispiirteisempi kaava ohjaa aina yksityiskohtaisempaa kaavaa. 

  
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY 
Kymintehtaan entinen tehdasalue on osa Kuusankosken-Kymintehtaan teollisuus-
ympäristö –nimistä aluetta Museoviraston laatimassa inventoinnissa, joka on valtio-
neuvoston päätöksellä 22.12.2009 otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakenne-
tun kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen. Valtakunnalliseen inventointiin vali-
tut kohteet antavat alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen koko-
naiskuvan maamme rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä. 
 
Kymenlaakson maakuntakaava, Taajamat ja niiden ympäristöt 
Maakuntakaavassa taajamat ja niiden ympäristöt (vahvistettu 28.5.2008 ja 
18.1.2010) alue on osoitettu kokonaisuudessaan teollisuusalueeksi (T), jota on tar-
kennettu lisämääräyksellä ”Alue, jolla on säilytettäviä vähintään maakunnallisesti 
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merkittäviä rakennuskulttuurikohteita.” (/s). Alueen käytön suunnittelussa ja toteu-
tuksessa on otettava huomioon kulttuuriympäristön vaaliminen ja turvattava merkit-
tämien maisema- ja kulttuuriarvojen sekä alueiden ominaisluonteen ja erityispiirtei-
den säilyminen.”. Maakuntakaavassa alue kuuluu myös Kuusaansaaren ja Kuu-
saanniemen teollisuuslaitosten Seveso-konsultointivyöhykkeeseen. Alueen länsi-
puolitse kulkee sähkölinja merkintä ja itäpuolella kulkeva Ahlmannintie on merkitty 
seututieksi. Ympäristöministeriö vahvisti maakuntakaavan tarkistuksen Kauppa ja 
merialue 26.11.2014. Kaavassa alueen maankäyttöä ei ole muutettu. 
 
Kuusankosken yleiskaava 2020 
Kuusankosken kaupunginvaltuuston 21.5.2007 hyväksymässä Kuusankosken 
yleiskaavassa 2020 (oikeusvaikutukseton osa) alue on merkitty kokonaisuudessaan 
teollisuus- ja varastoalueeksi (T). Maankäyttömerkintään liittyy lisämääräys s-1 
”Alue, joka on valtakunnallisesti tai seudullisesti merkittävä sen kulttuurihistoriallisen 
arvon, rakennustaiteellisten ja kaupunkikuvallisten kohteiden ja aluekokonaisuuk-
sien vuoksi. Alueen arvokas rakennuskanta ja ympäristö säilytetään.” Kymintehdas 
on osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuurihistoriallista ympäristöä. Kohteita kos-
kevat Valtioneuvoston päätökset valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Koh-
teita koskevat suunnitelmat on ratkaistava asemakaavalla tai muussa tapauksessa 
lähetettävä joko Museovirastoon tai Kymenlaakson maakuntamuseoon lausuntoa 
varten. Numero kohteessa viittaa selostuksessa ja liitteessä 4 ao. kohtaan. Alueelle 
ulottuu Kymintehtaan teollisuusalueella olevan Kemira Chemicals Oy:n ympärille 
määritetty Seveso III-direktiivin mukainen 1 km levyinen konsultointivyöhyke. 
 

 

Kuva 8. Kymenlaakson maakuntakaava Taajamat ja nii-
den ympäristöt. 

 
Kuva 9. Ote Kuusankosken yleiskaavasta 2020. 

 Kouvolan keskeisen kaupunkialueen 
osayleiskaava 
Kouvolan kaupunginvaltuusto hyväksyi 
25.11.2015 keskeisen kaupunkialueen yleiskaa-
van. Kaavassa Kymintehtaan alue on merkitty 
työpaikka-alueeksi (TP) ”Alue on varattu ensisijai-
sesti ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman toimiti-
larakentamisen alueeksi. Alueelle voidaan sijoit-
taa myös (julkista) palvelua (hyvä saavutettavuus 
joukkoliikenteellä) ja hallintoa palvelevaa rakenta-
mista. Tarkemmassa suunnittelussa ja toteutta-
misessa tulee kiinnittää huomiota laadukkaaseen 
kokonaisvaikutelmaan ja kaupunkikuvaan.”. 
RKY- ja Seveso-aluerajaukset, Kymijoen mai-
sema-alueen rajaus ja Kymijoen rantaa noudat-
tava ulkoilureitin yhteystarve on merkitty kaavaan. 

 
Kuva 10. Ote Kouvolan keskeisen kaupun-
kialueen osayleiskaavasta. 
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 Asemakaava 
Alue on kokonaisuudessaan asemakaavoitettu. Korttelin 166 asemakaava on hy-
väksytty 18.11.1975. Kaavassa alue on merkitty teollisuusrakennusten ja -laitosten 
korttelialueeksi TT2. Maankäyttömerkintään liittyy suunnittelumääräys ”Korttelialu-
eelle saa rakentaa ainoastaan teollisuuden toimintaan välttämättömästi liittyviä ra-
kennuksia, rakennelmia ja laitteita. Uudisrakennuksia rakennettaessa sekä perus-
korjauksia suoritettaessa on otettava huomioon, että toiminnasta ei saa aiheutua 
asemakaavanmukaiselle asutukselle pysyvää kohtuutonta haittaa esim. hajun, sa-
vun ja kaasujen muodossa eikä tälle asutukselle aiheutuva melutaso saa olla suu-
rempi kuin yöllä 40 DB (A) ja päivällä 50 DB (A). Korttelialueelle on järjestettävä 
vähintään 800 autopaikkaa.”. Kaavassa alueen maksimirakennusoikeus on esitetty 
tehokkuusluvulla e=0,50. Kaavassa korttelialueelle on merkitty rakennuksen julkisi-
vupinnan ja vesikaton leikkauskohdan enimmäiskorkeus (max. 110,323), jonka ylä-
puolelle saadaan rakentaa vain prosessiin liittyviä teknillisiä tiloja enintään 5 % ra-
kennusoikeudesta. Korkeusasemiin 20.1.2011 voimaan tullut muutos +0,323 m on 
lisätty ajantasa-asemakaavan korkeuslukuihin. Korttelialueella olevaa rakennus-
kantaa ei ole huomioitu suojelumerkinnöillä. Korttelialueella olevien kulkuväylien ni-
met on hyväksytty viranhaltijapäätöksellä 1.1.2013. 
 

Vaikutusten arviointi 

 Kaavasuunnitelman vaikutuksia selvitetään aluetta koskevien perusselvitysten, laadittavien selvitysten 
ja maastokäyntien, sekä osallisilta ja viranomaisilta saatavan palautteen avulla. Kaavan välittömiä ja 
välillisiä vaikutuksia arvioidaan suhteessa: 

1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 
2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 
3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin 
4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen 
5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. 

 
Vaikutusalue on lähiympäristö, joka tarkentuu suunnittelun kuluessa. 
 
Selvitysten pohjalta tehtävä vaikutusten arviointi sisältyy kaavaselostukseen. 

 

Olemassa 
olevat selvi-
tykset: 

 Kymintehdas Kuusankoskella. Rakennushistoriallinen selvitys ja uudiskäyttösuun-
nitelma. Kontinen, Sirkku. Espoo, Otaniemi, 1.3.1999. 

 Kuusankosken arvokkaat luontokohteet, Luontoselvitys Kotkansiipi 2009. 

 Kouvolan keskeisen kaupunkialueen luontokohteiden täydennysinventointi. Luonto-
selvitys Kotkansiipi 2012. 

 Kouvolan Kehä. Inventointi ja suunnitelmaluonnos. Kouvolan kaupunki, maankäy-
tön suunnittelu, 29.11.2012. 

 Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan täydentävä luontoselvitys 
2014. Luontoselvitys Kotkansiipi, 23.10.2014. 

 Käytöstä poistuvien ja vajaa käyttöisten teollisuusalueiden uusiokäyttöä koskeva 
esiselvitys. Ramboll Finland Oy, 9.2.2015. 

 Kouvolan uhanalaiset ja silmällä pidettävät luteet. Luontoselvitys Kotkansiipi 2015. 

 Kymijoen kehä, rantareittisuunnitelma Kouvolaan. Diplomityö, Minna-Maija Sillan-
pää. Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Arkkitehtuurin laitos, 
Maisema-arkkitehtuuri 2015. 

 Kuusankosken rakennetun ympäristön ja kaavatilanteen inventointi. Kouvolan kau-
punki, maankäytön suunnittelu, Rurik Wasastjerna 2015. 

 Maankäytön ohjekirje (Ympäristöministeriön kirje 26.9.2001 (3/501/2001): Kemikaa-
leja käsittelevät ja varastoivat tuotantolaitokset – onnettomuusvaaran huomioon ot-
taminen kaavoituksessa). Ympäristöministeriö, 22.6.2015. 

 Kymin Ruukin kehityskuva. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy, 17.12.2015. 

 Kouvolan kaupungin meluselvitys 2016, WSP Finland Oy, 31.3.2016. 
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Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestely 

 Kaavoitusprosessi järjestetään siten, että osallisilla eli alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumi-
seen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä niillä viranomaisilla ja 
yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus osallistua kaavan valmiste-
luun, arvioida kaavan vaikutuksia ja kertoa mielipiteensä asiasta.  

 
Osalliset 

 
Tässä kaavamuutoksessa osallisia ovat: 

- Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Kymenlaakson liitto 
- Kymenlaakson museo / Museovirasto 
- Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, TUKES 
- Kymenlaakson pelastuslaitos 
- Kouvolan Vesi Oy 
- KSS Verkko Oy, KSS Lämpö Oy 
- TeliaSonera Finland Oyj ja Elisa Oyj 
- Suunnittelualueen ja siihen rajautuvien alueiden maanomistajat, kiinteistö-

jen omistajat ja haltijat, yrittäjät, asukkaat ja muut osalliset 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma toimitetaan tiedoksi Kaakkois-Suomen ELY–
keskukselle. MRL 66 § mukainen viranomaisneuvottelu järjestetään ennen kaavoi-
tukseen ryhtymistä ja tarvittaessa asemakaavan julkisen nähtävillä olon jälkeen. 

 
Kaavoituksen  
eteneminen 

Kaavan laadinta on monivaiheinen suunnittelu-, vuorovaikutus- ja päätöksentekoprosessi, jolle 
maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) antaa yleiset puitteet. Kaavaprosessiin kuuluu aloitus-, valmis-
telu-, ehdotus- ja hyväksymisvaiheet. Kaavamuutos ei ole vaikutukseltaan vähäinen, joten sen hy-
väksyy kaupunginvaltuusto. 

 

Suunnitteluvaihe Toimenpide ja viittaus Maankäyttö- ja rakennuslakiin Aikataulu 

ALOITUS- ja VALMISTE-
LUVAIHE 

Viranomaisneuvottelu (MRL 66 §, MRA 26 §) 29.1.2016 

 Kaavoitussopimus 29.4.2016 

 Asemakaava kuulutettiin vireille (MRL 63 §, MRA 30 §) 11.5.2016 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittely (MRL 62 §) 11.5.-13.6.2016 

 Tarvittaessa erillinen neuvottelu kaavan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta (MRA 31 §) 

ei järjestetty 

 Tekninen lautakunta 
Valmisteluvaiheen kuuleminen, kaavaluonnos (MRA 30 §) 

Yleisötilaisuus 

11.10.2016 
26.10.-28.11.2016 

24.11.2016 

EHDOTUSVAIHE Kaavaehdotus valmis, teknisen lautakunnan käsittely kevät 2017 

 Julkinen nähtävillä olo 30 vrk (MRL 65 §, MRA 27 §, MRA 28 §) kevät 2017 

 Tarvittaessa viranomaisneuvottelu (MRL 66 § ja MRA 26 §) kevät 2017 

HYVÄKSYMISVAIHE 

 
Maankäyttösopimus (hyväksytään kaupunginhallituksessa) 

Suunnitteilla olevan kaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto 

Arvioitu hyväksymiskäsittely ja kaavan hyväksyminen 
(MRL 52 §) 

syksy 2017 

 Kaavan voimaantulo (MRA 93 §) loppuvuosi 2017 

 

Asemakaavan laatija Hannu Purho 
Kaavoitusarkkitehti, Kouvolan kaupunki, Tekninen ja ympäristötoimiala 
PL 32, 45701 Kuusankoski  
Puhelin: 020 615 7039  email: etunimi.sukunimi@kouvola.fi  
 

 Paula Niemelä 
Suunnitteluavustaja, Kouvolan kaupunki, Tekninen ja ympäristötoimiala 
PL 32, 45701 Kuusankoski 
Puhelin: 020 615 5275, email: etunimi.sukunimi@kouvola.fi 
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Kaavoituksen kulku sekä viestintä- ja osallistumissuunnitelma 

 

ALOITUS- ja  
VALMISTELUVAIHE 

Tiedottaminen Miten voin vaikuttaa? 

 
Kaavoitus alkaa eli kaava tu-
lee vireille ja siihen laaditaan 
osallistumis- ja arviointisuun-
nitelma (OAS). Osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma ase-
tetaan nähtäville. 
 
Kaavan sisältöä tarkenne-
taan saadun palautteen pe-
rusteella, laatimalla luonnok-
sia, selvityksiä ja arvioimalla 
luonnosten vaikutuksia. 
 
Lopputuloksena syntyy kaa-
valuonnos 

 
 

Ennen kaavan vierille tuloa 29.1.2016 järjes-
tettiin MRL 66 §:n mukainen viranomaisneu-
vottelu, jossa kaavahanketta käytiin läpi eri vi-
ranomaisten kesken (liite 5). 
 
Kaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelman nähtäville tulosta ilmoitettiin 
11.5.2016 kuulutuksella: 

 Kouvolan Sanomissa 

 Tekniikka- ja ympäristötalon 2. kerroksen 
yhdyskäytävällä 

 maankäytön suunnittelun ilmoitustaululla 

 www.kouvola.fi/kyminruukki 
 

 
Kaavan valmisteluvaiheen aineisto (=kaava-
luonnos) asetettiin nähtäville 26.10.-
28.11.2016 väliseksi ajaksi. 
 
Yleisötilaisuus alueella oleville toimijoille ja 
muille osallisille pidettiin Pato-klubilla 
24.11.2016. 

 
Suunnittelualueen ja siihen rajautuvien kiin-
teistöjen omistajille ja haltijoille, sekä viran-
omaisille ja alueen yhdyskuntatekniikkaan liit-
tyville toimijoille toimitettiin lausunnolle kaa-
van valmisteluvaiheen aineisto. 
 

OAS:sta voi esittää määräaikaan men-
nessä suullisen tai kirjallisen mielipi-
teen suoraan kaavoittajalle (ks. yhteystie-

dot alla) 
 
Kaavaluonnoksesta voi esittää määräai-
kaan mennessä suullisen tai kirjallisen 
mielipiteen suoraan kaavoittajalle (ks. yh-

teystiedot alla) tai kirjaamoon osoitteella: 
 
Kouvolan kaupunki, Tekninen ja ympäris-
tötoimiala, PL 32 
45701 KUUSANKOSKI 
tai tekninenjaymparisto(at)kouvola.fi 

 
Kaavasta jätetyt mielipiteet kirjattiin osaksi 
kaavan valmisteluasiakirjoja. 

 
Lausunnot: pyydettiin viranomaisilta ja 

yhteisöiltä, joiden toimialaa suunnittelussa 
käsitellään. 
 

EHDOTUSVAIHE Tiedottaminen Miten voin vaikuttaa? 

Kaavaluonnosten pohjalta 
laaditaan kaavaehdotus, 

jossa huomioidaan osallisten 
esittämät mielipiteet.  

 
Kaavaehdotus esitellään 
tekniselle lautakunnalle 
(tela), jonka päätöksellä eh-
dotus asetetaan julkisesti 
nähtäville 30 päiväksi. 

Kaavaehdotuksen julkisesta nähtävillä olosta 
tiedotetaan 

 Kouvolan Sanomissa 

 kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla 

 kirjeitse muussa kunnassa asuvalle maa-
omistajalle 

 
Kaavaehdotus, -selostus ja muu kaava-ai-
neisto asetetaan nähtäville: 

 Tekniikka- ja ympäristötalon 2. kerroksen 
yhdyskäytävän ilmoitustaululle 

 maankäytön suunnittelun ilmoitustaululle 

 www.kouvola.fi/kyminruukki 
 
 
Toinen MRL 66 §:n mukainen viranomaisneu-
vottelu pidetään tarvittaessa, kun kaavaehdo-
tus on ollut julkisesti nähtävillä ja kun kaavaa 
koskevat mielipiteet ja lausunnot on saatu. 

Kaavaehdotuksesta voi esittää sen julki-
sena nähtävillä oloaikana tekniselle lauta-
kunnalle osoitetun kirjallisen muistutuk-
sen osoitteella: 

 
Kouvolan kaupunki / Tekninen lautakunta, 
Tekniikka- ja ympäristötalo 
PL 32, 45701 KUUSANKOSKI 

tai 
tekninenjaymparisto(at)kouvola.fi 

 
Kaavoittaja antaa jokaiseen muistutuk-
seen vastineen. Vastine toimitetaan niille 
muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä kir-
jallisesti pyytäneet ja osoitteensa ilmoitta-
neet.  

 
Lausunnot pyydetään tarvittaessa viran-

omaisilta ja yhteisöiltä, joiden toimialaa 
suunnittelussa käsitellään. 
 

HYVÄKSYMISVAIHE Tiedottaminen Miten voin vaikuttaa? 

Kaupunginvaltuusto hy-
väksyy kaavan. Vaikutuk-

seltaan vähäisen kaavamuu-
toksen hyväksyy tekninen 
lautakunta. 
 
Kaava saa lainvoiman noin 
1,5–2 kuukautta kaupungin-
valtuuston päätöksestä, mi-
käli siitä ei valiteta. 

Kaavan hyväksymisestä tiedotetaan: 

 www.kouvola.fi/kyminruukki 

 ilmoittamalla muistutuksen tekijöille ja 
kuntalaisille, jotka ovat sitä kirjallisesti 
pyytäneet kaavan nähtävillä oloaikana.  
 

Kaavan voimaantulosta ilmoitetaan: 

 virallisilla ilmoitustauluilla 

 www.kouvola.fi/kyminruukki 
 

Kaupunginvaltuuston päätöksestä on 
mahdollista valittaa Itä-Suomen hallinto-oi-
keuteen valitusaikana (30 vrk päätök-
sestä) ja edelleen korkeimpaan hallinto-oi-
keuteen (KHO). 

 


