Rantapuistoa halkoo vanhan voimalinjan paikkaa
piirtävä voima-akseli. Vanhat näyttävät betonipylväät osoittavat paikan nyt, mutta myös niiden
poistuessa akseli muistuttaa alueen historiasta.
Akselin luonne vaihtelee ympäristön ja toimintojen
mukaan, mutta näkymä pysyy voimalinjaa pitkin
avoimena.

Voima-akselin lisäksi puiston merkittävimpiä linjoja
ovat kaupunkirakenteesta lähtevät poikittaisakselit,
jotka yhdistävät kaupunkilaiset joelle niin visuaalisesti kuin fyysisestikin. Akselit päättyvät laitureihin: osa mahdollistaa näköaloja, osa uimista, osa
kalastusta. Oleskelu ja rauhoittuminen on tehty
mahdolliseksi pitkin rantaviivaa.

Suunnittelualuetta eteläreunalta rajaava Kymijoki
on toiminut tärkeänä puutavaran kuljetusväylänä
ja ensimmäiset vesivoimalat perustettiin jokeen
1800-luvulla. Jokirannan virkistyskäyttömahdollisuuksia kehitetään niin, että virtauksen voiman
sijaan joen vetovoima korostuu. Kasvillisuusaiheet,
jokireitti ja rantapolut suunnitellaan mukailemaan
rantaviivaa, pehmeästi lainehtien.

KONSEPTI
Kuusankosken rantapuiston identiteetti kumpuaa vahvasti ympäröivästä kaupungista. Kerroksellinen Kuusankoski tarjoaa viitteitä historiaansa, joka on kietoutunut
kaupunkia halkovan Kymijoen ympärille. Joen rooli on
aikojen saatossa muuttunut; voima on muuttunut vetovoimaksi. Suunniteltu puisto antaa monenlaisia mahdollisuuksia veden äärelle pääsyyn ja joki on entistä
paremmin läsnä asukkaiden arjessa. Rantapuistossa
kaupunki, luonnon monimuotoisuus ja kulttuurihistoria
yhdistyvät.
Puiston muotokieli viestii suunnitelman konseptista.
Kasvillisuusalueet ja rannan suuntainen jokireitti asettuvat puistoon sen maastonmuotoja ja jokea mukaillen,
kun taas rakennettujen kaupunkiakselien muotokieli on
suoraviivainen. Näin yhdistyvät Kuusankosken historiasta tutut elementit: soljuva vesi ja sen mukana virranneet suorat tukit. Viivoista vahvimpana piirtyy voima-akseli. Vanhan voimalinjan merkitys ranta-alueen
ulkoasulle on vuosikymmenten ajan ollut merkittävä,
niin hyvässä kuin pahassa. Betoniset voimajohtopylväät toimivat Kuusankosken maamerkkeinä ja suunnitelmassa niiden merkitsemä voima-akseli vahvistaa
niistä kumpuavaa identiteettiä. Vahvat akselit ja pitkät
jokinäkymät yhdistävät kaupungin ja Kymijoen.

TOIMINNOT JA REITIT
Monipuoliset toiminnot sekä esteettömät reitit houkuttelevat puistoalueille kävijöitä kaikista ikäluokista. Eri
käyttäjäryhmät luovat osaltaan turvallisuutta sosiaalisen
kontrollin lisääntyessä. Puisto toivottaa tervetulleiksi
kaikenikäiset ja -kuntoiset kulkijat. Rantapuiston pääkäytävä, jokireitti, on suunniteltu esteettömäksi, mutta
kuitenkin vaihtelevaksi näkymiltään ja tunnelmiltaan.
Reitiltä avautuu paikoin pitkiä näkymiä Kymijoelle, kun
taas paikoin kasvillisuus kietoo kulkijan vehreään syliinsä. Oleskelu ja rauhoittuminen on tehty mahdolliseksi pitkin rantaviivaa.
Suunnitelman myötä yhteydet rantapuistoon paranevat.
Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kulkua puistoon Kymijoen yli on pyritty helpottamaan Kuusaantien sillan
uusin liikennejärjestelyin. Itäisempi silloista palvelee
jatkossa autoliikennettä molempiin suuntiin, jolloin läntisempi osuus voidaan vapauttaa kokonaan kevyelle
liikenteelle. Uusi jalankulkualue voidaan toteuttaa ensin kokeiluluonteisesti; asfaltti pintamateriaalina sopii
uusille toiminnoille kuten rullaluistelulle ja -lautailulle,
ja sen luonnetta on helppo muuttaa värikkäin maalauksin. Sillalta avautuvat näkymät tarjoavat kokonaiskatsauksen uuden elämän saaneeseen rantapuistoon.
Myös toisen tärkeän yhteyden, Kuusaantien alikulun,
ilmettä kohennetaan maalaamalla seinät ja kattopinnat
vaaleiksi ja lisäämällä erikoisvalaistusta.
Toimintojen pääpaino on lähellä Kuusankosken keskustaa. Kaupungin ja puiston solmukohdasta alkava
voima-akseli yhdistää keskusta-alueen entistä paremmin rantaan, kutsuen kulkijoita viettämään aikaa
puistossa. Hotelli Sommelon ympäristö kokee lopullisen muodonmuutoksensa rakennuksen purun ja uudelleen rakentamisen myötä, mutta jo sitä ennen
avoin laadukkaasti rakennettu alue houkuttelee ihmisiä
tapahtumiin, terassille ja torille. Rantapuiston monipuoliset toiminnot, kuten urbaani uimapaikka Uitto,
kutsuu käyttäjiä kauempaakin. Uimapaikan yhteyteen,
Kuusaantien siltaosuuden alle, voidaan rakentaa yleinen sauna sekä melojien maja.
Veden äärelle pääsyn mahdollistaa myös kelluva ravintola Lautta, joka vastaa kuusaalaisten hartaaseen
toiveeseen ravintolalaivasta. Lautta toimii päätepisteenä Linjapuistoa jatkavalle suoralle, joka on yksi
rantapuiston tärkeimmistä poikittaisakseleista. Suoralle
sijoittuu oleskelumahdollisuuksia niin puutasoilla kuin
joelle laskeutuvilla istuskeluportailla, ja sen yhteyteen
rakennetaan puiston suurin leikkipaikka, Kajuutta.
Nykyisen pallokentän alue tulee kokemaan suuria
muutoksia lisärakentamisen myötä. Suunnitelmassa rakennusmassat on sijoitettu katureunaan kaupunkimaisen katutilan luomiseksi. Samalla puistoalue saadaan
maksimoitua, mikä hyödyttää niin tulevia asukkaita
kuin muita paikallisia. Rakentaminen voidaan aloittaa
rivitaloilla vanhan katsomon alueelta, joka nykyisellään
ei ole aktiivisessa käytössä. Samalla voidaan heti
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toteuttaa reunan voimistelualue sekä lähi- ja senioriliikuntapaikka. Vasta kerrostalojen rakentamisen tullessa
ajankohtaiseksi nykyistä täysikokoista jalkapallokenttää
pienennetään. Pelailu ja palloilu luonnonnurmikentällä
veden läheisyydessä on harvinaisuus, joka on haluttu
pitää jatkossakin mahdollisena. Kenttäalueen kohdalla
myös voima-akseli saa liikunnallisen luonteen ja sille
perustetaan bootcamp–tyylinen kuntoilurata.
Entisen pappilan kohdalla näkymiä avataan Kymijoelle. Pappilan edustalle istutetaan kulttuurihistorialliseen
miljööseen sopivaa kasvilajistoa kuten hedelmäpuita.
Polveileva pääreitti linjataan kulkemaan mahdollisimman lähellä rantaa pihapiirin rauhoittamiseksi. Reitiltä
on mahdollisuus laskeutua alas rannassa kulkevalle
polulle.
Mattolaituri, eli vanha matonpesupaikka, säilyy entisellä
paikallaan ja toiminta jatkuu, nyt näköaloilla ja muilla
toiminnoilla maustettuna. Paikan ilmettä kohennetaan
ja jatkossa mattojen kuivumista voi odotella viereisen kesäkahvilan terassilla. Vanhan voimajohtopylvään
juurelle perustetaan myös pieni leikkipaikka perheen
pienimmille odottelijoille ja jokimaisemaa voi ihailla
näköalatasanteelta joen jyrkän penkereen reunalla.
Vanha pelto jätetään pääosin maisemapelloksi muistuttamaan alueen vanhasta kulttuurimaisemasta, joka
hallitsi aluetta ennen tehtaita. Pellon reunoille perustetaan hyötykasvialueita keräilyyn ja katseluun. Marjat maistuvat niin piknik-porukoille kuin ohikulkijoillekin kun taas erilaiset kukkapellot värittävät maisemaa
sekä mahdollistavat kimppujen kokoamisen.
Rauhalantieltä jätevesipumppaamolle johtavaa tietä muokataan niin, että se ohjaa kulkijaa selkeämmin jokea kohti. Ruudukkoon istutettua koivikkoa ja
muuta puustoa harvennetaan avaten näkymiä joelle.
Pumppaamon aitausta pienennetään ja saapumisalueelle voidaan tarvittaessa toteuttaa pieni pysäköintialue
palvelemaan puistossa kävijöitä. Rantaan rakennetaan
grillipaikka sekä kalastuslaituri, johon myös veneiden
on helppo rantautua.
Maunukselanpuron ympäristö on sellaisenaan ainutlaatuinen, minkä vuoksi sen rannat jätetään pääosin
luonnontilaisiksi. Vanha silta kunnostetaan ja varustetaan puukannella ja -kaiteilla. Sillalta Ellintielle rakennetaan uusi yhteys, mikä mahdollistaa paitsi sujuvan
kulkemisen myös uusia näkymiä niin purolle kuin
Kymijoellekin. Maunukselanpuron itäpuolelle tehdään
polku, joka mahdollistaa pääsyn puron rantaan ja
pienelle laiturille. Polku voidaan toteuttaa osittain pitkospuumaisena.
Suunnitteluratkaisuissa on otettu huomioon vaiheittainen toteutus. Vaikka eri osa-alueet rakennettaisiin eri
aikoina, ne muodostavat tunnistettavan ja yhtenäisen
kokonaisuuden kokonaiskonseptin ympärille.

TASAUS JA RAKENTEET
Puiston toiminnot on sijoiteltu siten, että maasto pysyy
lähellä nykyistä korkomaailmaa eikä suuria maaleikkauksia tai täyttöjä vaadita. Kaikki päällystetyt pinnat tasataan miellyttäviksi kulkea ja käyttää. Jokireitti
sekä tärkeimmät toiminta-alueet, mm. tapahtuma-alueet
ja kelluva ravintola, ovat saavutettavissa esteettömästi. Hulevedet imeytyvät pääosin puiston laajoille kasvillisuuspinnoille, ja rakennetuimmilla alueilla käytävien
vierustoille voidaan muotoilla nurmi- ja niittypintaisia
painanteita.
Joen rannan herkkyys on otettu huomioon uusia rakenteita suunniteltaessa. Rantaluiskaa ei loivenneta vaan
sen muodot hyödynnetään kuhunkin kohtaan sopivin
toiminnoin. Lähelle rantaviivaa perustetaan pieni ranta-

polku, jonka leikkausluiskat verhoillaan tarvittaessa luiskanvahvistusmenetelmällä. Polkuosuuksia voidaan toteuttaa paikoin myös pitkospuumaisina. Puiset portaat ja
muut rakenteet perustetaan kevyesti pinta-asennuksena
maaperän kuivakuorikerrokseen. Mattolaiturin kesäkahvila Matto on kioskimainen rakennelma, joka perustetaan maanvaraisesti esikuormitetun perusmaan varaan.
Ravintola Lautta tehdään kelluvana rakennelmana, jolle
kuljetaan vedenpinnan vaihteluihin mukautuvaa siltaa
pitkin. Silta kiinnittyy rannassa kiinteään rakenteeseen.
Lautta pyritään pitämään käytössä myös talvella, jolloin
sille voidaan asentaa sulanapitojärjestelmä. Pienet laiturirakenteet nostetaan tarvittaessa talveksi säilöön.
Vanhat betoniset voimajohtopylväät ovat puiston näyttävimpiä rakenteita. Mikäli pylväät säilytetään, otetaan ne

paremmin osaksi puistoa. Aidat poistetaan ja kasvillisuus
raivataan suunnitelman mukaisesti. Betonipylväistä poistetaan kaikki ylimääräiset ulokkeet, jotta ne eivät aiheuta
houkutusta kiipeilyyn tai ilkivaltaan. Mikäli voimajohtopylväät halutaan poistaa, niiden tilalle voidaan suunnitella uudet vertikaalit rakenteet esimerkiksi taidekilpailun
kautta. Vaikka pylväitä ei korvattaisi, muistuttaisi avoin
voima-akseli menneestä ja niiden merkityksestä.
VALAISTUS
Puiston pääkäytävät ja kaikki toiminta-alueet valaistaan
huolellisesti, jotta puisto pysyy eläväisenä myös hämärän
aikaan ja ympärivuotisesti. Kohdevalaistusta käytetään
tehokeinona voimajohtopylväiden korostamisessa. Pylväiden väliin voidaan ripustaa kevyitä väliaikaisia valaistusrakenteita.

KASVILLISUUS
Alueen kasvillisuudella pyritään luomaan monimuotoisia elinympäristöjä, jotka luovat viihtyisää, vehreää ja
viimeisteltyä tunnelmaa, ja joiden hoitotarve on kohtuullinen. Voima-akselin varrelle kylvetään erilaisia kasvupaikalle soveltuvia kukkivia niittyjä. Myös osan nykyisistä käyttönurmikoista annetaan kehittyä niittymäisiksi.
Uudet nurmet perustetaan käyttäen lajiseoksia, jotka
eivät vaadi säännöllistä leikkausta. Matala kasvillisuus
sekä rannan puuston raivaus mahdollistaa avarampia
näkymiä puistossa, puistosta ja puistoon. Uudet istutettavat puut ja pensaat valitaan kasvupaikan mukaan
kukkivia lajeja ja hyötykasveja suosien. Kasvillisuudella
on merkittävä rooli puiston hengen luomisessa.
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