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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa 
alueen asukkaita, järjestöjä, kunnan ja valtion viranomaisia sekä muita osallisia 
varten. Siinä esitetään kaavahankkeen perustietojen lisäksi suunnitelma osallis-
tumisen ja vuorovaikutuksen järjestämisestä sekä vaikutusten arvioinnista.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavoitustyön ajan koh-
teen omalla internet-sivulla osoitteessa 
 www.kouvola.fi/kaaritie 
 ja sitä täydennetään tarvittaessa. 
 

 
0BSuunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 

3BSuunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan Kuusankosken kaupunginosassa Kaaritien, 
Helsingintien, Ellintien ja Kymijoen välissä ja siihen kuulu julkista puistoa, raken-
tamattomia pien- ja rivitalotontteja sekä Kouvolan Vesi Oy:n pumppaamon alue. 
Alueen poikki virtaa Maunukselanpuro. Pohjoisessa ja etelässä suunnittelualue 
rajautuu pientalotaloalueeseen, idässä Kymijokeen ja lännessä ennen valtatie-
nä toimineeseen Helsingintiehen. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 11 heh-
taaria.  
 

 

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti Kuusankosken kaupunkikeskustan länsipuolen kaupunkirakenteessa. 
 

Suunnittelualue 



2 

Aloite Asemakaavan muutos on tullut vireille Kouvolan kaupungin aloitteesta vuonna 
2019. Asemakaavan muutos sisältyy vuoden 2019-2020 kaavoituskatsauksissa 
esiteltyihin kaavoituksen työohjelman kohteisiin. Kaupunki suunnittelee Ranta-
puistoon mittavaa kunnostamista, joka vaatii vanhan asemakaavan ajantasais-
tamista.  
 

4BTavoitteet Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on päivittää alueen asemakaava vas-
taamaan Rantapuiston osalta vuonna 2018 valmistuneessa puiston yleissuunni-
telmassa ja sen jälkeen laadituissa tarkemmissa suunnitelmissa esitettyjä rat-
kaisuja sekä mahdollistaa jo rakennetun infran tehokas hyödyntäminen tutkimal-
la täydennysrakentamisen mahdollisuuksia Kaaritien eteläpuolella. Muiden 
suunnittelualueella olevien virkistysalueiden osalta asemakaava ajanmukaiste-
taan. Alueen eteläosan pien- ja rivitalokortteleiden osalta kaavamuutoksen ta-
voite on tarkistaa niiden sisältö ja rajaukset. Kaavassa huomioidaan myös alu-
eella sijaitsevien käytöstä poistetun voimajohtopylvään suojelutarve. 
 

 
Kuva 2. Ote Rantapuiston yleissuunnitelmasta (Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy 2018). 

 
5BNykytilanne Noin puolet suunnittelualueesta on viljelyksessä olevaa avointa peltoa. Suunnit-

telualueen keskellä on Kouvolan Veden pumppaamorakennus, jonka alue on 
aidattu. Muu osa suunnittelualueesta on alueen halkaisevan Maunukselanpuron 
ja Kymijoen reunapengertä ja vanhaa hedelmäpuuviljelmää. Alueen eteläosas-
sa on suurehko pientalo talousrakennuksineen. Kaava-alue sijaitsee Kemira 
Chemicals Oy:n Kuusankosken tehtaiden 2 km etäisyydelle ulottuvalla konsul-
tointivyöhykkeellä (Seveso III direktiivi). 
 



3 

 
Kuva 3. Kaavamuutosalueen alustava rajaus on merkitty alueen viistoilmakuvaan (kuva v. 2014). 

 

 

Kuva 4.  Näkymä Ellintien varrelta kohti länttä. Pellon takana umpeen kasvanut hedelmäpuuviljelmä. 

 

 
Kuva 5. Näkymä Maunukselanpuron itäpäästä vanhan kivisillan kohdalta. Taustalla Kymijoen itärannan Ran-
takulman alue. 
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Kuva 6. Näkymä Helsingintien kevyen liikenteen väylältä kohti pohjoista. 

 

 
Kuva 7. Matonpesupaikka suunnittelualueen pohjoispää sä. 

 

 

Kuva 8. Näkymä Kymijoen Rannasta kohti Kaaritien pohjoisosan pientaloja. Kuvan etualalla viljelyksessä 
oleva pelto. 

 

6BMaanomistus Yli puolet suunnittelualueesta on Kouvolan kaupungin omistamaa. Kouvolan 
Vesi Oy omistaa pumppaamoalueen ja suunnittelualueen eteläosa on yksityi-
sessä omistuksessa. 
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Kuva 9.  Maanomistus suunnittelualueella. Kouvolan kaupungin maa-alueet on merkitty sinisellä ja vuokralle 
annettu alue vaaleanpunaisella. Valkoisella näkyvät yksityisessä omistuksessa olevat maa-alueet. Suunnitte-
lualueen rajaus on merkitty kuvaan punaisella katkoviivalla. 
 

 
 
7BKaavatilanne Suunnittelualueeseen vaikuttaa kolme kaavatasoa - maakuntakaava, yleiskaava 

ja asemakaava - joista yleispiirteisempi kaava ohjaa aina yksityiskohtaisempaa 
kaavaa. 

  
Kymenlaakson maakuntakaava 2040 
 

Kuva 10.  Suunnittelualue Kymenlaakson maakuntakaava 2040:ssa keltaisella. 
 
 

Kaavassa koko suunnittelualue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi (punai-
nen / C), jota koskevat seuraavat määräykset: Alueen yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota alueen viihtyisyyteen, omaleimaisuuteen 
ja kaupunkikuvan tasapainoisuuteen. Alueen käytön suunnittelussa on huolehdit-
tava kestävän liikkumisen toimintaedellytyksistä eri liikkumismuodot huomioiden. 
Erityistä huomiota tulee kiinnittää kaupunkikuvan kehittämiseen sekä 
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rakennushistoriallisten ominaispiirteiden säilyttämiseen sekä keskustatoimintaa 
tukevaan palvelurakenteeseen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvat-
tava maakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen. Yksi-
tyiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota hulevesien 
hallintaan ja hulevesitulvien ehkäisyyn. 
 
Suunnittelualue on merkitty lisäksi kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen 
kannalta tärkeäksi alueeksi (Kymijoen kulttuurimaisema / sininen vaakaviivoitus / 
ma/e), jota koskee määräys: Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on 
otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava 
merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen. Yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa on sovitettava yhteen maankäytön ja maisema- ja kulttuuriarvojen 
vaatimukset. 
 
Alue kuuluu myös konsultointivyöhykkeeseen (Kuusankosken Seveso / harmaa 
pistekatkoviiva / sev). Konsultointivyöhykkeeseen liittyvät seuraavat määräykset: 
Vaarallisia kemikaaleja käyttävää tai varastoivaa laitosta ympäröivän konsultointi-
vyöhykkeen yksityiskohtaiseen suunnitteluun on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
Suunniteltaessa riskille alttiiden toimintojen kuten asuinalueiden, vilkkaiden liiken-
neväylien, yleisölle tarkoitettujen kokoontumistilojen ja sairaaloiden sijoittamista 
vyöhykkeen sisälle on kaavaa laadittaessa pyydettävä kunnan palo- ja pelastusvi-
ranomaisen sekä tarvittaessa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) lausunto. 
 
Kymijokeen on merkitty ylimaakunnallinen melontareitti (sininen pisteviiva / mel), 
jota koskevat seuraavat määräykset: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on 
turvattava melontareittien toteuttamisedellytykset maakunnallisesti ja seudullisesti 
toimivana reitistönä. Huomioon on otettava reitin aloitus ja lopetuspaikan, tauko-
paikkojen sekä välinevajojen yhteiskäyttömahdollisuus. 
 
Suunnittelualueen länsireunaan on merkitty etelä-pohjoissuuntainen siirtoviemäri 
(harmaa viiva / jv), Jaala-Mäkikylä. Siirtoviemärin alueella on voimassa MRL 33 § 
mukainen rakentamisrajoitus. 
 
Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava 
Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavassa (hyväksytty kaupunginval-
tuustossa 16.11.2015) suunnittelualue kuuluu ydinkeskustarajauksen sisälle (pu-
nainen pistekatkoviiva) sekä myös ranta-alueen osalta maakunnallisesti arvokas 
maisema-/kulttuuriympäristökokonaisuus –alueeseen (vihreä vaakaviivoitus), jos-
sa Alueiden käytön on sovelluttava alueiden historialliseen kehitykseen. Alueiden 
vanhan rakennuskannan säilymistä ja uudiskäyttöä tulee edistää. Mahdollisen 
täydennysrakentamisen ja muiden muutosten on sopeuduttava kulttuuriympäris-
tön ja/tai maisemakokonaisuuden ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin. Alueella 
ei saa tehdä toimenpiteitä, jotka vähentävät kulttuurimaiseman, historian ja kau-
punkikuvan kannalta merkittävän aluekokonaisuuden arvoa tai heikentävät mai-
semakokonaisuuksien eheyttä. Maaseutumaisilla alueilla rakentamista ei tule si-
joittaa maisemakuvaa pirstovasti avoimille viljelyalueille, ellei se olennaisesti liity 
maa- ja metsätalouden toimintoihin. Avoimen peltomaiseman yhteyteen rakennet-
taessa asuinrakennusryhmän ympärille tulee muodostaa istutettu vyöhyke. Istu-
tusten tulee tyylillisesti sopia perinteiseen maalaisympäristöön. Käytettävän lajis-
ton tulee olla alueelle luontaista luonnonkasvillisuutta tai perinteisiä puutarhakas-
veja. Tonttien aitaamista maisemassa selvästi erottuvin aidoin ei suositella. Alu-
een rakentamista tai muuta maankäyttöä koskevista suunnitelmista tulee pyytää 
museoviranomaisen lausunto. 
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Kuva 11.  Ote keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavasta, kartta 1/3 (suunnittelualue rajattu keltaisella)  

Kuva 12. Ote keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavasta, Kuusankosken keskusta, kartta 3/3.  
 

 
Kuusankosken ydinkeskustan kehittämisperiaatteita on tutkittu tarkemmin kaava-
kartalla 3/3 Kuusankosken keskusta. Siinä keskustan osalta on määrätty: Keskus-
ta-alueella tulee asemakaavoituksella edistää ja tutkia mahdollisuudet täydennys-
rakentamiseen mm. olevien rakennusten korottamisella sekä vajaakäyttöisten ja 
rakentamattomien tonttien täydennysrakentamisella. Uudisrakennusten sopeutu-
miseen olevaan rakennuskantaan tulee asemakaavoituksessa kiinnittää huomio-
ta. Uudisrakennusten suositeltava enimmäiskorkeus on 4-5 kerrosta. Asumisen 
laadun kehittämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota palveluasumisen kehittä-
miseen, hissien rakentamisen ja uudisrakentamisen keinoin. Arvokkaat kulttuu-
riympäristöt, kaupunkikuvallisesti edustavat alueet ja rakennussuojelukohteet säi-
lytetään, millä pyritään tukemaan Kuusankosken ydinkeskustan omaleimaisuuden 
ja myönteisten imagotekijöiden säilymistä. Kevyen liikenteen yhteyksien jatko-
suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kiinnittää huomiota kevyen liikenteen suju-
vuuden ja liikenneturvallisuuden sekä katumiljöön viihtyisyyden parantamiseen.  
 
Kaaritien eteläreuna on rajattu kaavakartassa 3/3 kokonaisuudessaan Täyden-
nysrakentamisen ja kaupunkikuvallisen kehittämisen alueeksi (sininen pistekatko-
viiva). Alueen asemakaavoituksessa ja muussa yksityiskohtaisemmassa suunnit-
telussa tulee erityisesti ottaa huomioon alueen kaupunkikuvalliseen kehittämiseen 
liittyvät tarpeet ja mahdollisuudet. 
 
Suunnittelualueen ranta on osa osayleiskaavan Kaupunkikuvallisen kehittämisen 
puistomaista kohdealuetta (vihreä pistekatkoviiva). Alueen asemakaavoituksessa 
ja muussa yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee erityisesti ottaa huomioon 
alueen kaupunkikuvalliseen kehittämiseen ja alueen virkistyskäyttöön liittyvät tar-
peet ja mahdollisuudet. Rantapuiston osalta kaavassa todetaan: Maakunnallisesti 
arvokas maisema- /kulttuuriympäristökohde. Rantapuiston avoimuus ja kulttuuri-
historiallinen arvo on säilytettävä. Rantapuistoa tulee kehittää korkeatasoisena 
virkistys- ja viheralueena. Avoin näkymä joelle tulee säilyttää. Rantapuiston alue 
tulee säilyttää julkisena puistona. 
 
Kaavakarttaan on merkitty kehitettävä kevyen liikenteen yhteys (musta katkoviiva) 
Rantapuiston alueelle idästä länteen.  
 
 
 

Kuusankosken yleiskaava 2020 
Kuusankosken kaupunginvaltuuston 21.5.2007 hyväksymässä Kuusankosken 
yleiskaavassa 2020 (oikeusvaikutukseton osa) alueen etelä- ja pohjoisosa on 
merkitty Asuinrakennusten alueeksi (A). Kymijoen ranta ja Maunukselanpuron 
reuna-alue on merkitty virkistysalueeksi (V). Alueen itäosa on merkitty palvelujen 
ja hallinnon alueeksi (P). Pumppaamon alue on merkitty yhdyskuntateknisen huol-
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lon alueeksi (ET). Maunukselanpuron suun pohjoisrannalle on merkitty erityinen 
kohde, kuten venevalkama (LV).  Rantaan on merkitty ulkoilureitti, yhteystarve 
(punainen pisteviiva) ja Ulkoilureitti, yhteystarve (punainen pisteviiva). Reitin 
suunnittelu edellyttää tarvittaessa MRL 90 § mukaista yleisen alueen toteuttamis-
suunnitelmaa tai ulkoilureittitoimitusta.  
 

 
Kuva 13. Ote Kuusankosken yleiskaava 2020:sta. Suunnittelualue on merkitty keltaisella katkoviivalla. 

 
Asemakaava 
Suunnittelualue on kokonaisuudessa asemakaavoitettu. Alueen asemakaavat 
ovat melko vanhoja ja niissä käytetyt merkinnät eivät vastaa nykykäytäntöä tai 
tilannetta. Pumppaamolle varattu alue on nykyisessä asemakaavassa tarpeetto-
man suuri. 

 
Kuva 14. Ote asemakaavojen hakemistokartasta. Suunnittelualue on merkitty karttaan sinisellä. 

 

Suunnittelualueen pohjois- ja itäosassa on voimassa 21.02.1961 hyväksytty ase-
makaava Ak13 Kuusankoski KSNK. Siinä Kaaritien ja Kymijoen välinen alue sekä 
suunnittelualueen luoteiskulma on merkitty luonnontilassa säilytettäväksi puisto-
alueeksi (PL). Pumppaamon alue on merkitty kaavassa Kunnallisteknillisten ra-
kennusten ja laitosten korttelialueeksi (YT), jolle on suurimmaksi sallituksi raken-
nusten korkeudeksi merkitty yksi (I). Kaaritien ja YT-alueen välille on merkitty oh-

124 

133 
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jeellinen ajoneuvoliikenteelle varatun katu- ja liikennealueen osan raja. Kaaritien 
eteläreunaan on merkitty voimansiirtoalue (VS). Kaaritien ja Kymijoen välille on 
lisäksi merkitty ohjeellinen putki- tai tunneliviemäri. 

Suunnittelualueen itäpäässä on voimassa 24.11.2008 hyväksytty asemakaava 
306 Ak1167 Pappila. Siinä suunnittelualueeseen kuuluva osa on merkitty puistok-
si (VP). Alueelle on merkitty yleiselle kevyelle liikenteelle varattu alueen osa, jota 
koskevat seuraavat määräykset: Kaavassa on osoitettu puiston sisäinen puisto-
käytäväverkosto. Puistokäytäväverkosto toteutetaan pääosiltaan sorapintaisena ja 
sen tarkempi linjaus määritellään puiston toteuttamisvaiheessa. 

Suunnittelualueen eteläosassa on voimassa 25.03.1971 hyväksytty asemakaava 
Ak124 Keskuslaitos. Siinä Maunukselanpuron eteläpuoli on merkitty puistoalu-
eeksi (P) ja kortteliksi 501, jonka käyttötarkoitus on Rivitalojen ja muiden kytketty-
jen rakennusten korttelialue sekä kortteliksi 509, jonka käyttötarkoitus on omakoti-
talojen korttelialue. Korttelia 509 koskevat seuraavat määräykset: Tontille saa-
daan rakentaa enintään kaksi asuntoa. Taloustilat ja autosäilytyspaikat saa sijoit-
taa erillisiin rakennuksiin. Rakennukset on sijoitettava vähintään 4 m:n päähän 
tontin rajoista. Suurin sallittu kerrosalamäärä 25 % tontin pinta-alasta, kuitenkin 
enintään 250 m². Korttelin 501 rakennusoikeus on merkitty kaavaan tehokkuuslu-
vulla e=0,35. Autopaikkojen osalta kaavassa määrätään seuraavaa: Autopaikkoja 
on asuin- ja liikekortteleissa järjestettävä tonteille tai asemakaavan määrätessä 
tonttien ulkopuolelle seuraavasti: Ao- ja Ar- tonteille yksi autopaikka yhteenlaske-
tun asuinhuoneistoalan 65 m2 kohti. Tonteille on järjestettävä yhtenäistä, ajoneu-
voliikenteeltä rauhoitettua piha-aluetta vähintään 20 m2 asuntoa kohti. Korttelei-
den 501 ja 509 suurin sallittu kerrosmäärä on kaksi (II). Kaaritien eteläpuolelle on 
merkitty voimansiirtoalue (VS). 

Suunnittelualueen keskellä on kapea osa 25.10.1983 hyväksyttyä asemakaavaa 
Ak177 Sointulantie. Koko suunnittelualueella oleva osa kaavaa on merkitty lähivir-
kistysalueeksi (VL). 

Suunnittelualueen luoteisosassa on voimassa 30.05.1974 hyväksytty asemakaa-
va Ak133 Kiltakuja, radanvarsi, teollisuusalueet. Siinä suunnittelualueella oleva 
alue on merkitty puistoalueeksi (P). 

 

 
Kuva 15. Ote ajantasa-asemakaavasta (suunnittelualue rajattu sinisellä katkoviivalla) 
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1BVaikutusten arviointi 

 Kaavasuunnitelman vaikutuksia selvitetään aluetta koskevien perusselvitysten, 
laadittavien selvitysten ja maastokäyntien, sekä osallisilta ja viranomaisilta saata-
van palautteen avulla. Kaavan välittömiä ja välillisiä vaikutuksia arvioidaan suh-
teessa: 

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 ympäris-

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

8BKeskeiset  
9Bselvitykset 
 

 Kuusankosken yleiskaava 2020, Rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaat kohteet sekä muinaismuistot / Kuusaa (Liite 4.1.) 

 Kuusankosken kaupungin kaavoitus ja rakennusperintö, inventointi 2013–
15 

 Kuusankosken arvokkaiden luontokohteiden selvitys, Luontoselvitys Kot-
kansiipi, 2009 

 Kouvolan meluselvitys, WSP Finland Oy, 2016 
 Kuusankosken keskustan länsiosan maaperän rakennettavuusselvitys, In-

sinööritoimi Geotesti Oy, 1999. 
 Kuusankosken Rantapuisto, karttakysely, Kouvolan kaupungin kaupunki-

suunnittelu, 2017. 
 Kymijoen pilaantuneet sedimentit, kunnostusvaihtoehdot, Kuusaansaari - 

Keltti, Ramboll Finland Oy, 24.4.2009 
 Kuusankosken Rantapuiston ideakilpailu, 2017 
 Betonisten voimajohtopylväiden kuntotutkimus, Insinööritoimisto Suunnit-

telukide Oy, 22.8.2013 (pylväs 8) ja 14.8.2019 (pylväät 7, 9 ja 10)  
 Betonisten voimajohtopylväiden perustuksia on selvitetty vuonna 2017 ja 

korjaamista vuonna 2018 (Insinööritoimisto Suunnittelukide Oy). 
 Kuusankosken Rantapuiston yleissuunnitelma, Maisema-arkkitehtitoimisto 

Näkymä Oy, 2018. 
 Pallokentän korttelin ideasuunnitelma, Serum Arkkitehdit Oy, 2018 
 Kouvolan Maunukselanpuron asemakaavan luontoselvitys 2020, 

7.10.2020, Luontoselvitys Kotkansiipi 
 

10BTehtävät  
11Bselvitykset 

 Viitasammakkoselvitys (ei vaikuta kaavaratkaisuun) 

 
2BOsallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestely 

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

 
Osalliset 

 
Tässä kaavamuutoksessa osallisia ovat: 

 Suunnittelualueen ja lähialueiden kiinteistöjen omistajat ja haltijat 
 Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
 Kymenlaakson liitto 
 Kymenlaakson museo 
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 Kymenlaakson Pelastuslaitos 
 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)  
 KSS Verkko Oy ja KSS Lämpö Oy 
 Kouvolan Vesi Oy 
 Kouvolan kaupungin Asuminen ja ympäristö toimiala 
 Telia Oyj 
 Elisa Oyj 
 Kuusankoski Seura ry 
 Kuusankoski-Jaala -aluetoimikunta 
 Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri ry 
 Pohjois-Kymen Luonto ry 
 Muut osalliset, kuten alueen yrittäjät ja asukkaat 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma toimitetaan tiedoksi Kaakkois-Suomen ELY–
keskukselle. Asemakaavan muutoksesta ei järjestetä MRL 66 §:n mukaista viran-
omaisneuvottelua, elleivät viranomaiset sitä erikseen toivo. 
 
Kaavamuutoksesta ei järjestetä asukastilaisuutta, koska kiinnostusta kaavamuu-
tosta kohtaan ei runsaasta tiedottamisesta huolimatta ole ollut. 

 
Kaavoituksen  
eteneminen 

Kaavan laadinta on monivaiheinen suunnittelu-, vuorovaikutus- ja päätöksenteko-
prosessi, jolle maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) antaa yleiset puitteet. Kaava-
prosessiin kuuluu aloitus-, valmistelu-, ehdotus- ja hyväksymisvaiheet. 
 
Alla oleva kuvaus on yleispiirteinen ja eri vaiheiden painotus voi vaihdella tapaus-
kohtaisesti. Esimerkiksi vaikutukseltaan vähäisen asemakaavamuutoksen aloitus- 
ja valmisteluvaihe voidaan yhdistää. Kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto, 
vaikutukseltaan vähäisen kaavamuutoksen kuitenkin tekninen lautakunta (tela). 

 

Tavoiteaikataulu, mikäli kaavamuutoksesta ei jätetä muistutuksia tai siitä ei valiteta 

12BSuunnitteluvaihe Toimenpide ja viittaus Maankäyttö- ja rakennuslakiin Aikataulu 

ALOITUS- ja VALMIS-
TELUVAIHE 

Asemakaava kuulutetaan vireille (MRL 63 §, MRA 30 §) toukokuu 2020 

 Viranomaisneuvottelu (MRL 66 §, MRA 26 ja 31 §) - 
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittely (MRL 62 §) toukokuu 2020 
 Valmisteluvaiheen kuuleminen, kaavaluonnos (MRA 30 §) lokakuu 2020 
EHDOTUSVAIHE 
 

Kaavaehdotus valmis, arvioitu teknisen lautakunnan 
käsittely 

helmikuu 2021 

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

helmikuu 2021 

HYVÄKSYMISVAIHE Suunnitteilla olevan kaavamuutoksen hyväksyy: kaupunginvaltuusto 

 Arvioitu hyväksymiskäsittely ja kaavan hyväksyminen 
(MRL 52 §) 

kevät 2021 

  
Kaavan voimaantulo (MRA 93 §) 

kesä 2021 
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Kaavoituksen kulku sekä viestintä- ja osallistumissuunnitelma 

1. ALOITUSVAIHE  Tiedottaminen Miten voin vaikuttaa? 
 

Kaavoitus alkaa eli tulee vireille ja 
siihen laaditaan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (OAS). Siinä 
esitetään kaavahankkeen perus-
tietojen lisäksi suunnitelma osal-
listumisen ja vuorovaikutuksen 
järjestämisestä sekä vaikutusten 
arvioinnista. OAS:aa päivitetään 
kaavoituksen aikana. 

 

 
Kaavan vireille tulosta ja OAS:n nähtävillä olosta 
tiedotetaan: 
 Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustau-

lulla www.kouvola.fi/kuulutukset 
 www.kouvola.fi/kaaritie 
 Kouvolan Sanomissa 

 
OAS on nähtävillä määräajan (vähintään 30 vrk): 
 Kaupungintalon info-pisteessä (Torikatu 10) 
 www.kouvola.fi/kaaritie 

Suunnittelualueen ja siihen rajautuvien kiinteistö-
jen omistajille ja haltijoille, sekä viranomaisille ja 
alueen yhdyskuntatekniikkaan liittyville toimijoille 
toimitetaan tieto kaavan vireilletulosta 
 

 
OAS:sta voi esittää määräaikaan mennessä 
suullisen tai kirjallisen mielipiteen suoraan 
kaavoittajalle (ks. yhteystiedot alla) tai kirjaa-
moon osoitteella: 

 

 Kouvolan kaupunki, kirjaamo, PL 85, 
45100 Kouvola 

 kirjaamo(at)kouvola.fi 

2. VALMISTELUVAIHE Tiedottaminen Miten voin vaikuttaa? 
 

Kaavan sisältöä tarkennetaan 
laatimalla luonnoksia, selvityksiä 
ja arvioimalla luonnosten vaiku-
tuksia. 

 
Lopputuloksena syntyy kaava-
luonnos 

 
Kaavaluonnoksen nähtävillä olosta tiedotetaan: 
 Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustau-

lulla www.kouvola.fi/kuulutukset 
 www.kouvola.fi/kaaritie 
 Kouvolan Sanomissa 

 
Kaavaluonnos sekä mahdollinen muu aineisto on 
nähtävillä määräajan: 
 Kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10) 
 www.kouvola.fi/kaaritie 

 
Viranomaisille ja alueen yhdyskuntatekniikkaan 
liittyville toimijoille, sekä sitä erikseen vireilletulo-
vaiheessa pyytäneille toimitetaan tieto valmistelu-
vaiheen nähtävilläolosta sähköpostilla. 

 
Kaavamuutoksesta järjestetään myös yleisötilai-
suus. 

 
Kaavaluonnoksesta voi esittää määräaikaan 
mennessä suullisen tai kirjallisen mielipi-
teen suoraan kaavoittajalle tai kirjaamoon 
osoitteella: 
 Kouvolan kaupunki, kirjaamo 

PL 85, 45101 Kouvola 
 kirjaamo(at)kouvola.fi 

 
Kaavasta jätetyt mielipiteet kirjataan osaksi 
kaavan valmisteluasiakirjoja. 

 
Lausunnot pyydetään tarvittaessa viranomai-
silta ja yhteisöiltä, joiden toimialaa suunnitte-
lussa käsitellään. 

3. EHDOTUSVAIHE Tiedottaminen Miten voin vaikuttaa? 
 

Kaavaluonnosten pohjalta laadi-
taan kaavaehdotus, jossa huo-
mioidaan osallisten valmisteluvai-
heessa esittämät mielipiteet.  

 
Kaavaehdotus esitellään teknisel-
le lautakunnalle (Tela), jonka 
päätöksellä ehdotus asetetaan 
julkisesti nähtäville 14-30 päiväk-
si. 

 
Kaavaehdotuksen nähtävillä olosta tiedotetaan: 
 Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustau-

lulla www.kouvola.fi/kuulutukset 
 www.kouvola.fi/kaaritie 
 Kouvolan Sanomissa 
 kirjeitse muussa kunnassa asuvalle maa-

omistajalle. 
 

Kaavaehdotus, -selostus ja mahdollinen muu 
aineisto on nähtävillä 30 päivän ajan. 
 Kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10) 
 www.kouvola.fi/kaaritie 
 
Viranomaisille ja alueen yhdyskuntatekniikkaan 
liittyville toimijoille, sekä sitä erikseen vireilletulo-
vaiheessa pyytäneille toimitetaan tieto valmistelu-
vaiheen nähtävilläolosta sähköpostilla. 
 

 
Kaavaehdotuksesta voi esittää sen nähtävillä-
oloaikana tekniselle lautakunnalle osoitetun 
kirjallisen muistutuksen osoitteella: 

 

 Kouvolan kaupunki / Tekninen lau-
takunta, kirjaamo 
PL 85, 45101 Kouvola 

 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. 

4. HYVÄKSYMISVAIHE Tiedottaminen Miten voin vaikuttaa? 
 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 
kaavan. Vaikutukseltaan vähäisen 
kaavamuutoksen hyväksyy Tekni-
nen lautakunta (Tela). 

Kaavan hyväksymisestä tiedotetaan: 
 www.kouvola.fi/kaaritie 
 ilmoittamalla muistutuksen tekijöille ja kunta-

laisille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet 
kaavan nähtävillä oloaikana.  

 
Valitusoikeus: 
Valtuuston tai Telan päätöksestä on mahdol-
lista valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen 
valitusaikana (30 vrk päätöksestä) ja edelleen 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO), jos 
korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 

5. VOIMAANTULO Tiedottaminen Miten voin vaikuttaa? 
 

Kaava saa lainvoiman noin 1,5–2 
kuukautta sen hyväksymispäätök-
sestä, mikäli siitä ei valiteta. 

Kaavan voimaantulosta ilmoitetaan: 

 Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustau-
lulla www.kouvola.fi/kuulutukset 

 www.kouvola.fi/kaaritie 

- 
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Kuva 16. Näkymä Maunukselanpuron ylittävältä kivisillalta kohti Kuusaansiltaa. 

 
 
13BAsemakaavan 
laatija 

Kaisa Niilo-Rämä 
Kaavoitusarkkitehti, Kouvolan kaupunki, Asuminen ja ympäristö 
PL 32, 45701 Kuusankoski  
Puhelin: 020 615 7404 email: kaisa.niilo-rama@kouvola.fi  
 
Anne Kosonen 
Suunnitteluavustaja, Kouvolan kaupunki, Asuminen ja ympäristö  
PL 32, 45701 Kuusankoski 
Puhelin: 020 615 4065 email: anne.kosonen@kouvola.fi 

 


