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Kaupunkisuunnittelu 
 

Liite 2 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 

KUUSAANTIE 
Pvm. 10.12.2019 

 
 
ASEMAKAAVA KOSKEE 
Kuusankosken kylän tiloja 3:108, 3:109, 3:146, 3:150, 3:153, 3:155, 4:13, 
5:119, 6:126, 6:127 sekä tilojen 3:151, 3:152, 3:607, 15:67, 25:2, 26:1, 30:1, 
31:1 osia 
Maunukselan kylän tiloja 1:84, 1:184, 1:185, 1:186, 1:187, 1:188, 3:28, 3:189, 
3:190 sekä tilojen 3:127, 3:187, 3:188 osia 
Voikkaan kylän tilan 30:1 osaa 
 
ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE 
kaupunginosan 21, Kuusankoski, rautatiealuetta sekä puisto-ja katualueiden 
osia 
kaupunginosan 22, Voikkaa, katualueiden osia 
 
ASEMAKAAVALLA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUVAT 
kaupunginosan 21, Kuusankoski, lähivirkistys-, katu- ja suojaviheralueet 
kaupunginosan 22, Voikkaa, katualue 

Täyd. 11.02.2020 

 
 

 

Asemakaava 21/028   

 474/10.02.04/2020   

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa alueen asuk-
kaita, järjestöjä, kunnan ja valtion viranomaisia sekä muita osallisia varten. Siinä esitetään 
kaavahankkeen perustietojen lisäksi suunnitelma osallistumisen ja vuorovaikutuksen jär-
jestämisestä sekä vaikutusten arvioinnista.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavoitustyön ajan kohteen omalla 
sivulla osoitteessa www.kouvola.fi/kuusaantie ja sitä täydennetään tarvittaessa. 

Kuva 1. Suunnittelualueen 
sijoittuminen Kuusankosken 
alueella. 
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Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 

 
Suunnittelu-
alue 

 
 

Aloite 
 

Tavoite 
 

Suunnittelualue sijaitsee Kuusankosken alueella käsittäen Voikkaan sillan, Kuu-
saantien Voikkaan sillasta etelään päin sekä osan Kyöperiläntiestä ja Lassilanpel-
lontiestä kevyen liikenteen väylineen. Suunnittelualue ulottuu myös Pohjoistielle. 
 
Kaavahanke on tullut vireille kaupungin aloitteesta vuonna 2019. 
 
Kuusaantien ja Lassilanpellontien asemakaavaton tiealue Voikkaan sillalta etelään 
päin kaavoitetaan katualueeksi. Asemakaavan muutoksella ajantasaistetaan katu-
alueen reuna-alueita ja kevyen liikenteen väylän kaavamerkintä. Kaava mahdollis-
taa Sami Hyypiä Areenan viereisen ulkoviherkentän pohjoispuoleisen pysäköinti-
alueen parantamisen. Kaupunginosien 21 (Kuusankoski) ja 24 (Pilkanmaa) välinen 
raja päivitetään. Lassilanpellontien ja Yrittäjäntien väliin kaavoitetaan suojaviher-
aluetta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 2. Suunnittelualueen si-
joittuminen Kuusankosken alu-
eella. Ortoilmakuva vuodelta 
2014. 
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Nykytilanne Kuusaantie Voikkaan sillan pohjoispäästä eteläänpäin Naukiontien ja Messutien 

risteykseen on asemakaavatonta aluetta. Myös osa Kyöperiläntiestä ja 
Lassilanpellontie Pohjankorventien ja Naukiontien risteykseen asti on 
asemakaavatonta aluetta. Asemakaavattomaan alueeseen kuuluvat autotiet ja 
kevyen liikenteen väylät sekä niiden väliin jäävät alueet. 
 
Kuusaantien varressa sijaitseva Naukion alue on osa valtakunnallisesti merkittävää 
rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY). Kuusaantie kulkee pohjavesialueen läpi. 

 
Lassilanpellontien länsipuolella sijaitseva kevyen liikenteen väylä sijaitsee vanhan 
ratavallin päällä, joka muuttuu suunnittelualueen eteläpäässä asemakaavoitetuksi 
alueeksi. Lassilanpellontien pohjoispäässä sijaitsee laaja ulkoviherkenttä, joka toi-
mii kesälajien harrastuspaikkana. Kentälle kuljetaan Sami Hyypiä Areenalta ke-
vyen liikenteen väylää pitkin ja Lassilanpellontieltä. Kentän pohjoispäähän Lassi-
lanpellontien varteen on muodostunut pieni pysäköintialue/kääntöpaikka. 
 
Kuusaantie ja Lassilanpellontie ovat tärkeitä kulkuväyliä Kuusankosken alueella. 
Suunnittelualueella niiden ympärille sijoittuu laajoja asutusalueita, puistoja, koulu- 
ja liikunta-alueita, hautausmaa-alue sekä Kymijoki. Kuusaantietä ja Lassilanpellon-
tietä pitkin pohjoisesta kulkeva liikenne pääsee Kuusankosken keskusta-alueen 
länsi ja itä puolelle. Kuusaantie johdattaa pohjoisessa Heinolantielle ja etelässä 
Lahdentielle sekä Kouvolan keskustaan. Lassilanpellontie jatkuu etelässä Helsin-
gintielle. 
 

 

Kuva 3. Kuusaantie ja kevyen liikenteen väylä ete-
lästä pohjoiseen päin kuvattuna. 
 

Kuva 4. Lassilanpellontie pohjoisesta etelään päin 
kuvattuna. 
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Kuva 5. Lassilanpellontien vie-
ressä sijaitseva viherkentän käyt-
täjien pysäköintialuealue/kääntö-
paikka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 6. Viherkentän laitaa myö-
ten Sami Hyypiä Areenalle kul-
keva kevyen liikenteen 
väylä on heikossa kunnossa. 

 
 

 

Kuva 7. Suunnittelualueen eteläpäässä 
sijaitseva kevyen liikenteen väylä. 
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Maanomistus Asemakaavattomalla alueella maanomistus jakautuu Kouvolan kaupungin ja 
UPM:n kesken. Asemakaavan muutosta koskevat alueet ovat Kouvolan kaupungin 
omistuksessa.  
 

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

kaava - joista yleispiirteisempi kaava ohjaa aina yksityiskohtaisempaa kaavaa. 

  
Kymenlaakson maakuntakaava 
Alueella on voimassa ympäristöministeriön 28.5.2008 ja 18.1.2010 vahvistamat maa-
kuntakaavat Taajamat ja niiden ympäristöt sekä Kauppa ja merialue. 
Taajamat ja niiden ympäristöt maakuntakaavassa Kuusaantie ja Lassilanpellontie on 
osoitettu kokoojakaduksi /- tieksi. Voikkaan sillan alla virtaava Kymijoki on merkitty 
Heinola-Kuusankoski -reittimerkintä. Kymijoki ja sen pohjoispuoleinen alue ovat Kult-
tuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue. Voikkaan sillan itä-
puolelle on merkitty Satama-alue. Osa suunnittelualueesta sijoittuu tärkeälle pohja-
vesialueelle. 
Maakuntakaavassa Kauppa ja merialue on suunnittelualueelle ja sen lähiympäris-
töön merkitty ylimaakunnallisia ulkoilureittejä; patikointireitti, melontareitti ja pyöräily-
reitti. Suunnittelualueen lähistöllä sijaitsee keskustatoimintojen alue sekä palvelujen 
alue. 
 
Kymenlaakson liitto valmistelee Kymenlaakson maakuntakaavaa 2040. Kymenlaak-
son maakuntakaavan 2040 tarkoituksena on laatia kokonaismaakuntakaava, jossa 
nykyiset vaihemaakuntakaavat tarkistetaan ja ajantasaistetaan. Kokonaismaakunta-
kaavan luonnos oli nähtävillä vuonna 2018. 
 
Kuusankosken yleiskaava 2020 
Kuusankosken kaupunginvaltuuston 21.5.2007 hyväksymässä Kuusankosken yleis-
kaavassa 2020 (oikeusvaikutukseton osa), Kuusaantie on Valtatie tai kantatie (vt/kt) 
ja Lassilanpellontie on merkitty Seututieksi/alueelliseksi pääväyläksi/pääkaduksi. 
Lassilanpellontien rinnalla sijaitseva vanha ratavalli on merkitty Rautatien yhteys-
tarve (ns. kriisiraideyhteys) -merkinnällä. Kuusaantien, Kyöperiläntien ja Lassilanpel-
lontien risteysalueen ympäristössä on Palvelujen ja hallinnon alue (P), asuinraken-
nusten aluetta ja virkistysaluetta. Etelämpänä P-alue muuttuu Urheilu- ja virkistyspal-
velujen alueeksi (VU). Kaava-alueen pohjoisin osa kuuluu Seveso direktiivin mukais-
ten laitosten konsultointivyöhykkeeseen. Osa suunnittelualueesta sijoittuu pohjave-
sialueelle (pv). 
 
Kuusaantie leikkaa ulkoilureitin kahdessa kohdassa. Kuusaantien varrella on molem-
min puolin Julkisten palvelujen ja hallinnon alueita (PY) sekä asuinrakennusten alue 
(A), joka on valtakunnallisesti tai seudullisesti merkittävä sen kulttuurihistoriallisen 
arvon, rakennustaiteellisten ja kaupunkikuvallisten kohteiden ja aluekokonaisuuksien 
vuoksi (-s). Tämä A/s-1 alue on rajattu myös valtakunnallisesti merkittävä kulttuuri-
historiallinen ympäristö –merkinnällä. 
 
Lassilanpellontie sijaitsee urheilu- ja virkistyspalveluiden alueella sekä asuinraken-
nusten- ja palvelujen ja hallinnon alueella. Useasta kohdasta Lassilanpellontietä läh-
tee ulkoilureittejä. 
 
Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava 
Kouvolan kaupunginvaltuuston 16.11.2015 hyväksymässä oikeusvaikutteisessa 
Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavassa Voikkaan silta ylittää Kymi-
joen, joka on merkitty Maakunnallisesti arvokas maisema-/kulttuuriympäristökoko-
naisuus -merkinnällä. Kuusaantie ja Lassilanpellontie on merkitty Seututieksi/pääka-
duksi ja kevyen liikenteen väylät on merkitty yleiskaavaan (Nykyinen kevyen liiken-
teen reitti). Kuusaantie leikkaa pohjavesialuetta, joka rajautuu Lassilanpellontiehen. 
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Pohjavesialue on merkitty kaavaan sinisellä katkoviivalla (pv-1), Tärkeä pohjavesi-
alue. Suunnittelualueen pohjoispään ympäristö on merkitty Lähivirkistysalueeksi (VL) 
ja Urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU). Kaava-alueen pohjoinen puolisko on 
Seveso –suojavyöhykkeen (se (sev)) sisäpuolella. Lassilanpellontien ja Kuusaantien 
yli on merkitty vihreillä pisteillä Ohjeellinen ulkoilureitti. Kuusaantien ja Lassilanpel-
lontien ympäristössä on myös informatiivisina merkintöinä Pääviherverkkoon kuuluva 
alue (maaston vihreä) ja Taajamatoimintojen alue tai ranta-alue (harmaa). 
 
Asemakaava 
Suurin osa suunnittelualueesta on asemakaavatonta aluetta. Asemakaavallista alu-
etta on suunnittelualueen reuna-alueilla ja eteläpäässä, jossa kevyen liikenteen väylä 
kulkee rautatiealueeksi merkityllä alueella (LR). 
 

 

 

 

   

  
 

Kuvat 8-10.  
Vasemmalla ylhäällä on ote Kymenlaakson maa-
kuntakaavasta, Taajamat ja niiden ympäristöt. 
 
Yläkuvassa on ote Kuusankosken yleiskaavasta 
2020. 
 
Vasemmalla on ote Kouvolan keskeisen kaupunki-
alueen osayleiskaavasta. 
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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 liikentee-

seen 
5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. 

 
Vaikutusalue on lähiympäristö, joka tarkentuu suunnittelun kuluessa. 

 

Olemassa 
olevat selvi-
tykset: 

 Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan luontoselvitys. Luonto-
selvitys Kotkansiipi 19.8.2013. 

 Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava. Lepakkopotentiaalin ar-
viointi 2014. Luontoselvitys Metsänen ja Luontoselvitys Kotkansiipi, 6.10.2014 

 Kuusankosken kaupungin kaavoitus ja rakennusperintö-inventointi 2013–15. 

 Kouvolan meluselvitys ja meluntorjuntasuunnitelma. WSP Finland Oy 2016. 

 
 
 

Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestely 

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

 
Osalliset 
 

 
Tässä kaavamuutoksessa osallisia ovat: 

- Kaakkois-Suomen ELY-keskus  
- Kymenlaakson liitto 
- Kymenlaakson pelastuslaitos 
- Kouvolan Vesi Oy 
- KSS Verkko Oy, KSS Lämpö Oy 
- TeliaSonera Finland Oyj ja Elisa Oyj 
- Tukes 
- Suunnittelualueen ja siihen rajautuvien alueiden maanomistajat, kiinteistöjen 

omistajat ja haltijat, yrittäjät, asukkaat ja muut osalliset 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on toimitettu tiedoksi Kaakkois-Suomen ELY–
keskukselle. 
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Kaavoituksen  
eteneminen 

Kaavan laadinta on monivaiheinen suunnittelu-, vuorovaikutus- ja päätöksentekoprosessi, 
jolle maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) antaa yleiset puitteet. Kaavaprosessiin kuuluu aloi-
tus-, valmistelu-, ehdotus- ja hyväksymisvaiheet. Kaava ei ole vaikutukseltaan vähäinen, jo-
ten sen hyväksyy kaupunginvaltuusto. 

 
 
 
Tavoiteaikataulu 

Suunnitteluvaihe Toimenpide ja viittaus Maankäyttö- ja rakennuslakiin Aikataulu 

ALOITUS- ja VALMISTE-
LUVAIHE 

Asemakaava kuulutetaan vireille (MRL 63 §, MRA 30 §) 
11.12.2019 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittely (MRL 62 §) 11.12.–20.01.2019 

 Valmisteluvaiheen kuuleminen, kaavaluonnos (MRA 30 §) 11.12.–20.01.2019 

EHDOTUSVAIHE Kaavaehdotus valmis, teknisen lautakunnan käsittely talvi 2020 

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

talvi 2020 

HYVÄKSYMISVAIHE 

 
Suunnitteilla olevan kaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto 
 

Arvioitu hyväksymiskäsittely ja kaavan hyväksyminen 
(MRL 52 §) 

kevät 2020 

 Kaavan voimaantulo (MRA 93 §) kesä 2020 

 
 

 
Asemakaavan laatija 

 
Susanna Lääveri 
Kaavoitusinsinööri, Kouvolan kaupunki, Asuminen ja ympäristö 
PL 32, 45701 Kuusankoski 
Puhelin: 020 615 8660, email: etunimi.sukunimi@kouvola.fi  

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

1. ALOITUSVAIHE- ja 
VALMISTELUVAIHE 

Tiedottaminen Miten voin vaikuttaa? 

 
Kaavoitus alkaa eli tulee vireille 
ja siihen laaditaan osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma (OAS). 
 
Kaavan sisältöä tarkennetaan 
laatimalla luonnoksia, selvityksiä 
ja arvioimalla luonnosten vaiku-
tuksia. 
 
Lopputuloksena syntyy kaava-
luonnos, joka asetetaan nähtä-
ville 30 päiväksi. 

 
Kaavan vireille tulosta ja OAS:n nähtävillä olosta 
tiedotetaan: 

 Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitus-
taululla www.kouvola.fi/kuulutukset 

 Kouvolan Sanomissa 

 www.kouvola.fi/kuusaantie 

 
OAS, kaavaluonnos sekä mahdollinen muu 
kaava-aineisto on nähtävillä määräajan: 

 Tekniikka- ja ympäristötalon 2. kerroksen 
yhdyskäytävällä 

 www.kouvola.fi/kuusaantie 
 

Viranomaisille ja alueen yhdyskuntatekniikkaan 
liittyville toimijoille toimitetaan valmisteluvaiheen 
asiakirjat. 

 
OAS:sta voi esittää määräaikaan mennessä 
suullisen tai kirjallisen mielipiteen suoraan 
kaavoittajalle tai kirjaamoon osoitteella: 

 
Kouvolan kaupunki, Asuminen ja ympäristö 
Kirjaamo 
PL 85 45101 Kouvola 
tai 
kirjaamo(at)kouvola.fi 

 
Kaavasta jätetyt mielipiteet kirjataan osaksi 
kaavan valmisteluasiakirjoja. Palautteiden ja 
mielipiteiden vaikutukset analysoidaan ja nii-
den perusteella voi kaavaratkaisuun tulla 
muutoksia. 

 
Lausunnot pyydetään tarvittaessa viran-
omaisilta ja yhteisöiltä, joiden toimialaa suun-
nittelussa käsitellään. 
 

2. EHDOTUSVAIHE Tiedottaminen Miten voin vaikuttaa? 
 
Kaavaluonnoksen pohjalta laadi-
taan kaavaehdotus, jossa huo-
mioidaan osallisten valmisteluvai-
heessa esittämät mielipiteet.  
 
Kaavaehdotus esitellään tekni-
selle lautakunnalle (tela), jonka 
päätöksellä ehdotus asetetaan 
julkisesti nähtäville 30 päiväksi. 

 
Kaavaehdotuksen nähtävillä olosta tiedotetaan: 

 Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitus-
taululla www.kouvola.fi/kuulutukset 

 www.kouvola.fi/kuusaantie  

 Kouvolan Sanomissa 

 kirjeitse muussa kunnassa asuvalle maa-
omistajalle. 

 
Kaavaehdotus, -selostus ja mahdollinen muu ai-
neisto on nähtävillä määräajan: 

 Tekniikka- ja ympäristötalon 2. kerroksen 
yhdyskäytävän ilmoitustaululla 

 www.kouvola.fi/kuusaantie 

 
Kaavaehdotuksesta voi esittää sen nähtävillä-
oloaikana tekniselle lautakunnalle osoitetun 
kirjallisen muistutuksen osoitteella: 
 
Kouvolan kaupunki / Tekninen lautakunta 
Kirjaamo 
PL 85 45101 Kouvola 
tai 
kirjaamo(at)kouvola.fi 
 
Kaavoittaja antaa jokaiseen muistutukseen 
vastineen. Vastine toimitetaan niille muistu-
tuksen tehneille, jotka ovat sitä kirjallisesti 
pyytäneet ja osoitteensa ilmoittaneet.  
 
Lausunnot pyydetään tarvittaessa viranomai-
silta ja yhteisöiltä, joiden toimialaa suunnitte-
lussa käsitellään. 

3. HYVÄKSYMISVAIHE Tiedottaminen Miten voin vaikuttaa? 
 
Kaupunginvaltuusto hyväksyy 
kaavan. 

Kaavan hyväksymisestä tiedotetaan: 

 www.kouvola.fi/kuusaantie 

 ilmoittamalla muistutuksen tekijöille ja kun-
talaisille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytä-
neet kaavan nähtävillä oloaikana.  

 
Valitusoikeus: 
Valtuuston päätöksestä on mahdollista valit-
taa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen valitusai-
kana (30 vrk päätöksestä) ja edelleen kor-
keimpaan hallinto-oikeuteen (KHO), jos hal-
linto-oikeus antaa valitusluvan. 

4. VOIMAANTULO Tiedottaminen Miten voin vaikuttaa? 
 
Kaava saa lainvoiman noin 1,5–2 
kuukautta sen hyväksymispää-
töksestä, mikäli siitä ei valiteta. 

Kaavan voimaantulosta ilmoitetaan: 

 Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitus-
taululla www.kouvola.fi/kuulutukset 

 www.kouvola.fi/kuusaantie 

- 

 


