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Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 21, Kuusankoski kortteleita 
170 ja 196, puisto-, katu-, urheilu- ja virkistysalueita sekä Keltinkosken kos-
kitilaa. 
 

Täyd. 4.5.2020 
Täyd. 5.5.2021 

Asemakaava nro 21/023   
Diaari / TELA 503/10.02.04/2020 (ent. 6068/10.02.01/2019)   
  

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

 
Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 
Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan Kuusankosken kaupunginosassa Pappilan-

pellontien, Kuusaantien ja Kymijoen välissä ja siihen kuulu julkista puistoa, ra-
kentamaton asuin- liike ja toimistorakennusten tontti sekä Hotelli Sommelon alue. 
Lännessä suunnittelualue rajautuu uuteen rivi- ja paritaloalueeseen ja pohjoi-
sessa liike- ja asuinrakentamiseen. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 7,6 ha.  
 

 

 
Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti Kuusankosken kaupunkikeskustan kaupunkirakenteessa. 
 



2 

Aloite Asemakaavan muutos on tullut vireille Kouvolan kaupungin aloitteesta vuonna 
2018. Asemakaavan muutos sisältyy vuoden 2019-2021 kaavoituskatsauksissa 
esiteltyihin kaavoituksen työohjelman kohteisiin. Kaupunki suunnittelee ja toteut-
taa Rantapuistoon mittavaa kunnostamista, joka vaatii vanhan asemakaavan 
ajantasaistamista.  
 

Tavoitteet Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on päivittää alueen asemakaava vastaa-
maan puistoalueen osalta nykyistä maankäyttöä ja vuonna 2018 valmistuneessa 
puiston yleissuunnitelmassa esitettyjä ratkaisuja. Puistoa tullaan tulevina vuosina 
kehittämään toiminnallisemmaksi ja yhtenä tavoitteena on mahdollistaa myös yk-
sityisten alueen virkistyskäyttöä tukevien palvelujen sijoittuminen ranta-alueelle. 
Lisäksi kaava-alueeseen sisältyvän asuin-, liike ja toimistorakennusten kortteli-
alueen kaavaa halutaan muuttaa niin, että sille suunniteltu rakentaminen olisi to-
teutettavissa paremmin pienempinä kokonaisuuksina ja sen itäosa voitaisiin to-
teuttaa puistona. Korttelin 170 osalta tavoitteena on päivittää alueen asemakaa-
vaa puistoalueeseen rajautuvien alueiden osalta ja mahdollistaa kiinteistön kehit-
täminen tarvittaessa myös nykyisestä poikkeavaan käyttötarkoitukseen. Kaa-
vassa ratkaistaan myös alueella sijaitsevien käytöstä poistettujen voimajohtopyl-
väiden suojeluasia. 
 

Nykytilanne Suunnittelualueen kaakkois- ja länsiosa on tällä hetkellä rakennettua puistoa, 
jossa sijaitsee kaksi neljästä Kuusaantien sillan länsipuolella olevasta betoni-
sesta voimajohtopylväästä sekä nurmipintainen jalkapallokenttä. Alueen Koillis-
osassa sijaitsee Hotelli Sommelo. Nykyisessä asemakaavassa merkittyä hotellin 
länsipuolista pysäköintialuetta ei ole rakennettu, vaan se on toiminnallisesti osa 
Rantapuistoa. Suunnittelualueen keskellä sijaitsee jätevesipumppaamo.  Kaava-
alue sijaitsee Kemira Chemicals Oy:n Kuusankosken tehtaiden 2 km etäisyydelle 
ulottuvalla konsultointivyöhykkeellä  
 

 
Kuva 2. Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty alueen ortoilmakuvaan keltaisella katkoviivalla (kuva v. 2014). 
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Kuva 3. Näkymä Pappilanpellontieltä kohti itää. Pallokenttä on kuvan etualalla. 
 
 

 
Kuva 4. Näkymä Pallokentän länsilaidalta kohti pohjoista. Vasemmassa reunassa vuonna 2014 valmistunut 
neljäkerroksinen asuinkerrostalo ja sen takana Kuusankosken lukio ja matala liikerakennus. 

 

 
Kuva 5. Näkymä läpi Rantapuiston kohti pohjoista. Kuvan keskiosassa näkyy puistossa oleva jätevesipump-
paamo. 
 



4 

 
Kuva 6. Ote Rantapuiston yleissuunnitelmasta (2018) suunnittelualueen itäosan kohdalta. 
 

Maanomistus Suunnittelualue on pääosin Kouvolan kaupungin omistama. Kuusaantien reu-
nassa oleva tontti on vuokrattu hotellioperaattorille ja jätevesipumppaamon alu-
een määräalan omistaa Kouvolan vesi. 
 

 
Kuva 7. Maanomistus suunnittelualueella. Kouvolan kaupungin maa-alueet on merkitty sinisellä ja vuokralle 
annettu alue vaaleanpunaisella. Valkoisella näkyvät yksityisessä omistuksessa olevat maa-alueet. Suunnittelu-
alueen rajaus on merkitty kuvaan mustalla katkoviivalla. 
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Kaavatilanne Suunnittelualueeseen vaikuttaa kolme kaavatasoa - maakuntakaava, yleiskaava ja 
asemakaava - joista yleispiirteisempi kaava ohjaa aina yksityiskohtaisempaa kaa-
vaa. 

  
Kymenlaakson maakuntakaava 
Kymenlaakson maakuntakaava 2040 on hyväksytty 15.6.2020. Siinä suunnittelu-
alue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi (punainen, C). Suunnittelualue on 
merkitty lisäksi kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alu-
eeksi (Kymijoen kulttuurimaisema / sininen vaakaviivoitus, ma/e) ja se kuuluu kon-
sultointivyöhykkeeseen (Kuusankosken Seveso / harmaa pistekatkoviiva / sev). Ky-
mijokeen on merkitty ylimaakunnallinen melontareitti (sininen pisteviiva / mel). 
 

 
Kuva 9. Suunnittelualue Kymenlaakson maakuntakaava 2040:ssä keltaisella katkoviivalla. 
 
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), jossa 
”Alueiden käytön on sovelluttava alueiden historialliseen kehitykseen. Alueiden 
vanhan rakennuskannan säilymistä ja uudiskäyttöä tulee edistää. Mahdollisen täy-
dennysrakentamisen ja muiden muutosten on sopeuduttava kulttuuriympäristön 
ja/tai maisemakokonaisuuden ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin. Alueella ei 
saa tehdä toimenpiteitä, jotka vähentävät kulttuurimaiseman, historian ja kaupunki-
kuvan kannalta merkittävän aluekokonaisuuden arvoa tai heikentävät maisemako-
konaisuuksien eheyttä. Maaseutumaisilla alueilla rakentamista ei tule sijoittaa mai-
semakuvaa pirstovasti avoimille viljelyalueille, ellei se olennaisesti liity maa- ja met-
sätalouden toimintoihin. Avoimen peltomaiseman yhteyteen rakennettaessa asuin-
rakennusryhmän ympärille tulee muodostaa istutettu vyöhyke. Istutusten tulee tyy-
lillisesti sopia perinteiseen maalaisympäristöön. Käytettävän lajiston tulee olla alu-
eelle luontaista luonnonkasvillisuutta tai perinteisiä puutarhakasveja. Tonttien ai-
taamista maisemassa selvästi erottuvin aidoin ei suositella. Alueen rakentamista tai 
muuta maankäyttöä koskevista suunnitelmista tulee pyytää museoviranomaisen 
lausunto.” 
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Kuva 10. Ote keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavasta (suunnittelualue rajattu keltaisella) 
 
Kuusankosken ydinkeskustan kehittämisperiaatteita on tutkittu tarkemmin kaava-
kartalla 3/3 Kuusankosken keskusta. Siinä keskustan osalta on määrätty: ”Kes-
kusta-alueella tulee asemakaavoituksella edistää ja tutkia mahdollisuudet täyden-
nysrakentamiseen mm. olevien rakennusten korottamisella sekä vajaakäyttöisten 
ja rakentamattomien tonttien täydennysrakentamisella. Uudisrakennusten sopeu-
tumiseen olevaan rakennuskantaan tulee asemakaavoituksessa kiinnittää huo-
miota. Uudisrakennusten suositeltava enimmäiskorkeus on 4-5 kerrosta. Asumisen 
laadun kehittämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota palveluasumisen kehittämi-
seen, hissien rakentamisen ja uudisrakentamisen keinoin. Arvokkaat kulttuuriym-
päristöt, kaupunkikuvallisesti edustavat alueet ja rakennussuojelukohteet säilyte-
tään, millä pyritään tukemaan Kuusankosken ydinkeskustan omaleimaisuuden ja 
myönteisten imagotekijöiden säilymistä. Kevyen liikenteen yhteyksien jatkosuunnit-
telussa ja toteutuksessa tulee kiinnittää huomiota kevyen liikenteen sujuvuuden ja 
liikenneturvallisuuden sekä katumiljöön viihtyisyyden parantamiseen.” 
 
Osa suunnittelualueesta on merkitty osaksi osayleiskaavan Ydinkeskusta-aluetta ja 
kaupallisen kehittämisen ja keskustatoimintojen kohdealuetta (oranssi pistekatko-
viiva). ”Alueen asemakaavoituksessa ja muussa yksityiskohtaisemmassa suunnit-
telussa tulee erityisesti ottaa huomioon alueen kaupallisen ja kaupunkikuvallisen 
kehittämiseen liittyvät tarpeet ja mahdollisuudet. Alueen pysäköintialueiden kau-
punkikuvallista painoarvoa tulee vähentää. Aluetta tulee tutkia täydennysrakenta-
misen näkökulmasta. Kevyen liikenteen yhteyksiä tulee vahvistaa- Alue on kävely-
painotteista keskusta-aluetta. Keskustatoimintojen ulottamista rantaan, esim. ra-
kentamalla rantatori tai kahvila-ravintola, tulee tutkia. mahdollisen rakennuksen tu-
lee olla paviljonkimainen rakennus puistossa.” 
 
Pallokenttä on rajattu kaavakartassa 3/3 kokonaisuudessaan Täydennysrakenta-
misen ja kaupunkikuvallisen kehittämisen alueeksi (sininen pistekatkoviiva). ”Alu-
een asemakaavoituksessa ja muussa yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee 
erityisesti ottaa huomioon alueen kaupunkikuvalliseen kehittämiseen liittyvät tar-
peet ja mahdollisuudet.” 
 
Suunnittelualueen ranta on osa osayleiskaavan Kaupunkikuvallisen kehittämisen 
puistomaista kohdealuetta. ”Alueen asemakaavoituksessa ja muussa yksityiskoh-
taisemmassa suunnittelussa tulee erityisesti ottaa huomioon alueen kaupunkiku-
valliseen kehittämiseen ja alueen virkistyskäyttöön liittyvät tarpeet ja mahdollisuu-
det.” Rantapuiston osalta kaavassa todetaan: ”Maakunnallisesti arvokas maisema- 
/kulttuuriympäristökohde. Rantapuiston avoimuus ja kulttuurihistoriallinen arvo on 
säilytettävä. Rantapuistoa tulee kehittää korkeatasoisena virkistys- ja viheralueena. 
Avoin näkymä joelle tulee säilyttää. Rantapuiston alue tulee säilyttää julkisena puis-
tona.” 
 



7 

Kaavakarttaan on merkitty kehitettävä kevyen liikenteen yhteys Pallokentän ja 
Sommelon väliin sekä olemassa oleva itä-länsisuuntainen kevyen liikenteen yhteys 
rantaan. 
 

 
Kuva 11. Ote keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavasta (Kuusankosken keskusta, kartta 3/3)  
 
 
Kuusankosken yleiskaava 2020 
Kuusankosken kaupunginvaltuuston 21.5.2007 hyväksymässä Kuusankosken 
yleiskaavassa 2020 (oikeusvaikutukseton osa) alue on merkitty Keskustatoiminto-
jen alueeksi (C), joka varataan toimisto-, liike-, palvelu- ja hallintorakennuksille sekä 
keskusta-alueelle.  Rantaan on merkitty ulkoilureitti (musta pisteviiva) ja ulkoilureitti, 
yhteystarve (punainen pisteviiva). Reitin suunnittelu edellyttää tarvittaessa MRL 90 
§ mukaista yleisen alueen toteuttamissuunnitelmaa tai ulkoilureittitoimitusta.  
 

 
Kuva 12. Ote Kuusankosken yleiskaava 2020:sta. Suunnittelualue on merkitty keltaisella katkoviivalla. 
 
Kuusankosken kaupunki, ydinkeskustan osayleiskaava 2002-2015 ja sen 
muutos 
Suunnittelualueen itäosassa on voimassa Kuusankosken ydinkeskustan osayleis-
kaava 2002-2015, joka on hyväksytty 20.5.2002. Siinä Hotelli Sommelon tontti on 
merkitty yksityisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PK). Alueen kerrosalasta tulee 
varata vähintään 80 % yksityisille liike-, majoitus ja toimistotiloille. Alueen ker-
rosmääräksi on merkitty kahdesta neljään kerrosta (II-IV) ja korttelitehokkuusta-
soksi (ek) 0,60-0,80.  
 
 
 



8 

Kuva 14. Ote Kuusankosken ydinkeskustan osayleiskaavasta 
 
Muulla osalla suunnittelualuetta on voimassa Kuusankosken kaupungin 
ydinkeskustan osayleiskaavan 2002 – 2015 muutos, joka on hyväksytty 16.6.2008. 
Siinä suunnittelualueen pohjoisosa on merkitty kerrostalovaltaiseksi alueeksi (AK), 
jossa alueen kerrosalasta tulee vähintään 75 % varata asuinkäyttöön kerrosta-
loissa. Korttelitehokkuustasoksi on osayleiskaavassa kyseiselle alueelle merkitty 
0,8-1,0.  Suunnittelualueen eteläosa on merkitty osayleiskaavassa puistoalueeksi 
(VP-4). ”Alueelle saa sijoittaa virkistystoimintaa palvelevia rakennelmia ja pieneh-
köjä rakennuksia, joiden sijoitus ja muut ominaisuudet määritellään asemakaa-
valla.” Puistoalueen läpi on merkitty itä-länsisuuntainen kevyen liikenteen yhteys. 
Kaavakartassa Pappilantie on linjattu jatkumaan suunnittelualueen läpi.  
 

 
Kuva 14. Kuusankosken ydinkeskustan osayleiskaavan muutos. 



9 

Asemakaava 
Suunnittelualue on kokonaisuudessa asemakaavoitettu. Alueen asemakaavat ovat 
pääosin vanhoja ja niissä olevat korttelirajat eivät vastaa suurelta osin nykyisiä kiin-
teistörajoja tai maankäyttöä. 

 
Kuva 15. Ote asemakaavojen hakemistokartasta. Suunnittelualue on merkitty karttaan mustalla. 
 
Kortteleissa 196 ja 170 on voimassa 27.5.2013 hyväksytty asemakaava 21/006 
Pallokenttä. Siinä kortteli 196 eli pallokenttä ja sen itäpuolinen alue on merkitty 
Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Korttelin suurin sallittu kerros-
määrä on kahdeksan (VIII) ja tehokkuusluku (e) 0,70. Korttelialueen pohjois- ja län-
sireuna on merkitty pysäköimispaikaksi (p) ja sen länsi-, pohjois- ja itäreunaan on 
merkitty säilytettävä/istutettava puurivi. Korttelialueen rakennusala on merkitty sen 
keskelle ja sen sisään on merkitty kaksi ohjeellista leikki- ja oleskelualueeksi varat-
tua alueen osaa. Rakennusalan pohjois- ja länsirajaan on merkitty nuoli, joka osoit-
taa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni. Korttelialueen ete-
läosa on merkitty istutettavaksi alueen osaksi (pl-14), joka on rakennettava puisto-
maiseksi olemassa olevaa puustoa säilyttäen ja täydentäen. Alueella ei saa tehdä 
maanpinnan korkeusasemaa merkittävästi muuttavia toimenpiteitä. Alueelle saa si-
joittaa erilaisia pihapiiriä täydentäviä rakennelmia ja katoksia. Pappilanpellontien 
reunaan on merkitty kahteen kohtaan katualueen osa, jonka kohdalta ei saa järjes-
tää ajoneuvoliittymää. 

Suunnittelualueen etelä- ja länsiosassa on voimassa 21.2.1961 hyväksytty asema-
kaava 306 Ak13 Keskusta KSNK. Siinä rantapuisto on merkitty luonnontilassa säi-
lytettäväksi puistoalueeksi (PL). Lähes koko puisto on lisäksi merkitty voimansiirto-
alueeksi (VS). Kaavan yleismääräyksissä on maininta: Kasvavia puita saa kaataa 
ja maanpinnan korkeusasemaa muuttaa ainoastaan järjestysoikeuden luvalla. 
Tämä voidaan tulkita kuitenkin vain tontteja koskevaksi määräykseksi, koska se 
sijoittuu muun rakentamista ohjaavien määräyksien yhteyteen. 
 
Pallokentän eteläreunassa on pienellä alueella voimassa 30.9.1983 hyväksytty 
asemakaava 306 Ak172 Koskikara, Pallokenttä. Koko kyseisen kaavan suunnitte-
lualueeseen sisältyvä osa on merkitty urheilu- ja virkistyspalvelualueeksi (VU). 
 
Hotelli Sommelon ja pallokentän välisellä pienellä alueella on voimassa 25.4.1977 
hyväksytty asemakaava 306 Ak150 Sommelo. Kyseinen kaava-alue on jaettu kah-
teen osaan. Pääosa kyseisestä kaava-alueesta on merkitty puistoalueeksi (P) ja 
osa Hotelli- ja ravintolatoimintaa palvelevien liikerakennusten korttelialueeksi. Ton-
tille on järjestettävä yksi autopaikka jokaista 65 m2 huoneistoalaa kohti. 
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Autopaikkoja voidaan osoittaa myös LP1 alueille. Rakennusten suurimmaksi ker-
rosmääräksi on merkitty kaksi (II) ja rakennusoikeudeksi 500/6000, jossa ensim-
mäinen osa ilmoittaa rakennuksen kellarikerroksessa sallitun kerrosalan neliömet-
reinä ja toinen osa kerroksissa sallitun kerrosalan neliömetreinä. 
 

 
Kuva 16. Ote ajantasa-asemakaavasta (suunnittelualue rajattu sinisellä katkoviivalla) 
 

Vaikutusten arviointi 
 Kaavasuunnitelman vaikutuksia selvitetään aluetta koskevien perusselvitysten, laa-

dittavien 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 lii-

kenteeseen 
5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäris-

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

Keskeiset  
selvitykset 
 

• Kuusankosken yleiskaava 2020, Rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaat 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. 
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• 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 Suunnitte-

lukide 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 
• Pallokentän korttelin tontinluovutuskilpailun ehdotus ”Koskelo”, Arkkitehtitoi-

misto Sajaniemi Oy 2019  
 

Tehtävät  
selvitykset 

Ei selvitystarpeita 

 
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 kä-
sitellään, on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaiku-
tuksia ja kertoa mielipiteensä asiasta.  

 
Osalliset 

 
Tässä kaavamuutoksessa osallisia ovat: 

• Suunnittelualueen ja lähialueiden kiinteistöjen omistajat ja haltijat 
• Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
• Kymenlaakson liitto 
• Kymenlaakson museo 
• Kymenlaakson Pelastuslaitos  
• KSS Verkko Oy ja KSS Lämpö Oy 
• Kouvolan Vesi Oy 
• Kouvolan kaupungin Asuminen ja ympäristö sekä Liikunta ja kulttuuri -pal-

veluyksiköt 
• Telia Oyj 
• Elisa Oy 
• Kuusankoski Seura ry 
• Muut osalliset, kuten alueen yrittäjät ja asukkaat 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on toimitettu tiedoksi Kaakkois-Suomen ELY–
keskukselle. Asemakaavan muutoksesta ei järjestetä MRL 66 §:n mukaista viran-
omaisneuvottelua, elleivät viranomaiset sitä erikseen toivo. 
 
Kaavamuutoksesta on järjestetty asukastilaisuus, jossa käsiteltiin Pallokentän ase-
makaavamuutoksen lisäksi Kuusaansillan asemakaavaa sekä Rantapuiston ylei-
sen alueen suunnitelmia.  

 
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). 
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Tavoiteaikataulu, mikäli kaavamuutoksesta ei jätetä muistutuksia tai siitä ei valiteta 

Suunnitteluvaihe Toimenpide ja viittaus Maankäyttö- ja rakennuslakiin Aikataulu 
ALOITUS- ja VALMISTE-
LUVAIHE 

Asemakaava kuulutetaan vireille (MRL 63 §, MRA 30 §) tammikuu 2019 

 Viranomaisneuvottelu (MRL 66 §, MRA 26 ja 31 §) - 
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittely (MRL 62 §) tammikuu 2019 
 Valmisteluvaiheen kuuleminen, kaavaluonnos (MRA 30 §) toukokuu 2020 
EHDOTUSVAIHE 
 

Kaavaehdotus valmis, arvioitu teknisen lautakunnan kä-
sittely 

toukokuu 2021 

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

kesä 2021 

HYVÄKSYMISVAIHE Suunnitteilla olevan kaavamuutoksen hyväksyy: kaupunginvaltuusto 

 Arvioitu hyväksymiskäsittely ja kaavan hyväksyminen 
(MRL 52 §) 

syksy 2021 

  
Kaavan voimaantulo (MRA 93 §) 

syksy 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 ilmoitus-

taululla www.kouvola.fi/kuulutukset 
• www.kouvola.fi/pallokentta 
• Kouvolan Sanomissa 

 
OAS on nähtävillä määräajan (vähintään 30 vrk): 
• Tekniikka- ja ympäristötalon 2. kerroksen 

yhdyskäytävällä 
• www.kouvola.fi/pallokentta 

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

 
• Asuminen ja ympäristö, kirjaamo 

PL 32, 45701 Kuusankoski 
• asuminenjaymparisto(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 ilmoitus-

taululla www.kouvola.fi/kuulutukset 
• www.kouvola.fi/pallokentta 
• Kouvolan Sanomissa 

 
Kaavaluonnos sekä mahdollinen muu aineisto on 
nähtävillä määräajan: 
• Kaupungintalon infopisteessä 
• www.kouvola.fi/pallokentta 

 
Suunnittelualueen ja siihen rajautuvien kiinteistö-
jen omistajille ja haltijoille, sekä viranomaisille ja 
alueen yhdyskuntatekniikkaan liittyville toimijoille 
toimitetaan tieto valmisteluvaiheen nähtävillä-
olosta. 

 
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 tekni-
selle lautakunnalle (tela), jonka 
päätöksellä ehdotus asetetaan 
julkisesti nähtäville 14-30 päi-
väksi. 

 
Kaavaehdotuksen nähtävillä olosta tiedotetaan: 
• Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitus-

taululla www.kouvola.fi/kuulutukset 
• www.kouvola.fi/pallokentta 
• Kouvolan Sanomissa 
• kirjeitse muussa kunnassa asuvalle maa-

omistajalle. 
 

Kaavaehdotus, -selostus ja mahdollinen muu ai-
neisto on nähtävillä 30 päivän ajan kaavan verk-
kosivuilla ja kaupungintalon info-pisteessä osoit-
teessa Torikatu 10. 

 
 

 
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 vähäi-
sen kaavamuutoksen hyväksyy 
Tekninen lautakunta (Tela). 

Kaavan hyväksymisestä tiedotetaan: 
• www.kouvola.fi/pallokentta 
• ilmoittamalla muistutuksen tekijöille ja kun-

talaisille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytä-
neet kaavan nähtävillä oloaikana.  

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

5. 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/pallokentta 

- 
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Kuva 17. Pallokentän kaava-alueella sijaitseva voimajohtopylväs (Kuva: Matti Liski) 
 
 
Asemakaavan 
laatija 

Kaisa Niilo-Rämä 
Kaavoitusarkkitehti, Kouvolan kaupunki, Asuminen ja ympäristö 
PL 32, 45701 Kuusankoski  
Puhelin: 020 615 7404 email: kaisa.niilo-rama@kouvola.fi  
 
Paula Niemelä 
Suunnitteluavustaja, Kouvolan kaupunki, Asuminen ja ympäristö  
PL 32, 45701 Kuusankoski 
Puhelin: 020 615 5275 email: paula.niemela@kouvola.fi 
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