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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 

1.1 Tunnistetiedot 

 

Kunta   KOUVOLAN KAUPUNKI 

Alueen nimi  Pallokenttä (21/023) 

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

Asemakaavan muutoksella muodostuvat kaupunginosan 
21, Kuusankoski korttelit 170 ja 196, puisto- ja vesialueet 
sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten 
ja laitosten alue 
 

Laatija   Kouvolan kaupunki 

Asuminen ja ympäristö / Kaupunkisuunnittelu 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

OAS nähtävillä    30.1.-3.3.2019 

  Ilmoitus kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä           
ja kaupungin internet-sivuilla  30.1.2019 

 

Valmisteluvaiheen kuuleminen   

Kuulutus ilmoituslehdessä  6.5.2020 

Kaavaluonnoksen nähtävilläolo  6.5.-8.6.2020 

 

Tekninen lautakunta   18.5.2021 

Kuulutus ilmoituslehdessä  x.x.xxxx 

Julkinen nähtävilläolo  x.x.-x.x.xxxx 

 

Hyväksyminen  

Kaupunginhallitus   x.x.xxxx 

Kaupunginvaltuusto  x.x.xxxx 
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1.2 Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan Kuusankosken kaupunginosassa Pappilanpellontien, 
Kuusaantien ja Kymijoen välissä ja siihen kuulu julkista puistoa, rakentamaton asuin- liike ja 
toimistorakennusten tontti sekä Hotelli Sommelon alue. Lännessä suunnittelualue rajautuu 
pientaloalueeseen ja pohjoisessa liike- ja asuinrakentamiseen. Kaavamuutosalueen laajuus 
on noin 7,6 ha.  

 
Kuva 1. Kaava-alueen sijainti Kuusankosken kaupunkikeskustan yhdyskuntarakenteessa 

 

1.3 Kaavamuutoksen tarkoitus ja perustelut 

Asemakaavan muutos on tullut vireille Kouvolan kaupungin aloitteesta vuonna 2019. 
Asemakaavan muutos sisältyy vuosien 2019-2021 kaavoituskatsauksessa esiteltyihin 
kaavoituksen työohjelman kohteisiin.  

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on päivittää alueen asemakaava vastaamaan 
puistoalueen osalta nykyistä maankäyttöä ja vuonna 2018 valmistuneessa puiston 
yleissuunnitelmassa esitettyjä ratkaisuja. Puistoa tullaan tulevina vuosina kehittämään 
toiminnallisemmaksi ja yhtenä tavoitteena on mahdollistaa myös yksityisten alueen 
virkistyskäyttöä tukevien palvelujen sijoittuminen ranta-alueelle. Lisäksi kaava-alueeseen 
sisältyvän asuin-, liike ja toimistorakennusten korttelialueen kaavaa halutaan muuttaa niin, 
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että sille suunniteltu rakentaminen olisi toteutettavissa paremmin pienempinä 
kokonaisuuksina ja sen itäosa voitaisiin toteuttaa puistona. Korttelin 170 osalta tavoitteena 
on päivittää alueen asemakaavaa puistoalueeseen rajautuvien alueiden osalta ja 
mahdollistaa kiinteistön kehittäminen tarvittaessa myös nykyisestä poikkeavaan 
käyttötarkoitukseen. Kaavassa ratkaistaan myös alueella sijaitsevien käytöstä poistettujen 
voimajohtopylväiden suojeluasia. 

 

1.4 Asemakaavan liiteasiakirjat 

Liite 1. Ote ajantasa-asemakaavasta 
Liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Liite 3. Asemakaavan seurantalomake 
Liite 4. Maanomistuskartta 
Liite 5. Korttelin 196 ideasuunnitelma ja Rantapuiston yleissuunnitelma 
Liite 6. Voimajohtopylväiden maisemointisuunnitelma 
Liite 7. Yhteenveto voimajohtopylväiden korjaussuunnitelmista 

 
 
1.5 Kaavahankkeeseen liittyvät selvitykset 

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

• Kuusankosken kaupungin kaavoitus ja rakennusperintö, inventointi 2013–15 
• Kuusankosken arvokkaiden luontokohteiden selvitys, Luontoselvitys Kotkansiipi, 2009 
• Kouvolan meluselvitys, WSP Finland Oy, 2016 
• Kuusankosken keskustan länsiosan maaperän rakennettavuusselvitys, Insinööritoimi 

Geotesti Oy, 1999. 
• Kuusankosken Rantapuisto, karttakysely, Kouvolan kaupungin kaupunkisuunnittelu, 

2017. 
• Kymijoen pilaantuneet sedimentit, kunnostusvaihtoehdot, Kuusaansaari - Keltti, Ramboll 

Finland Oy, 24.4.2009 
• Kuusankosken Rantapuiston ideakilpailu, 2017 
• Betonisten voimajohtopylväiden kuntotutkimus, Insinööritoimisto Suunnittelukide 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”, Arkkitehtitoimisto 

Sajaniemi Oy 2019  
 

2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Asemakaavaprosessi 

Asemakaavan muutos on tullut vireille Kouvolan kaupungin aloitteesta vuonna 2018. 
Asemakaavan muutos sisältyy vuoden 2019-2021 kaavoituskatsauksissa esiteltyihin 
kaavoituksen työohjelman kohteisiin. Kaavahankeen vireilletulosta oli ilmoitus kaupungin 
virallisessa ilmoituslehdessä Kouvolan Sanomissa, ilmoitustauluilla ja internetissä 30.1.2019. 
Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 30.1.-3.3.2019 välisen ajan ja siitä 
pyydettiin alueen toimijoilta ja muilta osallisilta sekä viranomaisilta palautteet. Varsinaisesta 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettiin yhteensä viisi palautetta, joista kahdessa 
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pyydettiin huomioimaan erityisiä asioita. Vireilletulon yhteydessä järjestettiin myös 
asukastilaisuus, johon osallistui muutamia alueen asukkaita. 

 
Korttelin 196 tonttien luovutuksesta järjestettiin kilpailu kesällä 2019. Kilpailuun saatiin vain 
yksi ehdotus, joka hyväksyttiin tammikuussa 2020, ja jonka perusteella suunnittelua jatkettiin 
kaavaluonnokseksi.  
 
Valmisteluvaiheen kuuleminen tapahtui 6.5.-8.6.2020, jolloin kaavaluonnos oli nähtävillä. 
Valmisteluvaiheen kuulemisesta oli ilmoitus kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä 
Kouvolan Sanomissa ja kaupungin verkkosivuilla 6.5.2020, ja siitä lähetettiin tiedote ja 
lausuntopyyntö kaavamuutoksen osallisille kirjeitse sekä sähköpostilla 6.5.2020. 
Kaavaluonnoksesta saatiin yhteensä kahdeksan palautetta, joissa otettiin kantaa sekä 
voimajohtopylväiden suojelukysymykseen että korttelin 196 ratkaisuihin. 
 
Kaavahanketta on jatkettu talven 2020-2021 aikana. Kaavaehdotus viedään Teknisen 
lautakunnan käsittelyyn 18.5.2021, jonka jälkeen se asetetaan julkisesti nähtäville, jos 
lautakunta päättää hyväksyä sen. 
 
Asemakaava pitää sisällään Kuusankosken Rantapuisto nimisen puiston, korttelit 170, 196, 
yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueen (ET) sekä puistoon 
rajautuvan vesialueen (W).  

 

2.2 Asemakaavan sisältö 

Pääosa korttelista 196 on asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (AL), johon on 
merkitty neljä erillistä ohjeellista rakennusalaa ja ohjeellinen alue pysäköinnille. Korttelin 
rakennusoikeus on merkitty tehokkuusluvulla, joka ilmaisee rakennusoikeuden määrän 
suhteessa tontin pinta-alaan. Suurimmaksi sallituksi kerrosmääräksi on merkitty kuusi. 
Korttelin eteläosa on merkitty asumista palvelevaksi yhteiskäyttöiseksi korttelialueeksi (AH). 
Korttelinosalle on merkitty jonkin verran rakennusoikeutta ja suurimmaksi sallituksi 
kerrosmääräksi yksi.  
 
Kortteli 170 on osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi, ja sille on merkitty rakennusala, 
maksimirakennusoikeus ja suurimmaksi sallituksi kerrosmääräksi viisi. Julkisten 
lähipalvelujen ja asumisen (max 50%) sijoittaminen kortteliin on sallittu.  
 
Jätevesipumppaamon alueelle on varattu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien 
rakennusten ja laitosten korttelialue (ET). Kuusankosken Rantapuisto on merkitty puistoksi 
(VP) ja Kymijoen kaava-alueen puoleinen osa vesialueeksi (W). Molempiin saa sijoittaa 
erilaisia puiston toimintaan liittyviä rakennuksia ja rakennelmia. 

 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Pallokentän asemakaavamuutos hyväksytään kaupunginvaltuustossa ja se ohjaa ja 
tarkentaa alueen maankäyttöä. Asemakaavamuutos valmistuu hyväksymismenettelyyn 
vuonna 2021 ja siihen liittyvät toteuttamissuunnitelmat voidaan käynnistää heti kaavan tultua 
lainvoimaiseksi. 
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3 LÄHTÖKOHDAT 
 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
Suunnittelualue sijaitsee Kuusankosken kaupunkikeskustassa, Kuusankosken 
kaupunginosassa Pappilanpellontien, Pallokentäntien, Kuusaantien ja Kymijoen välisellä 
alueella. Alueella on yksi rakennus, vuonna 1981 valmistunut kaksikerroksinen Hotelli 
Sommelo. Muutoin alue on avointa rakennettua puistoa ja pallopeleihin tarkoitettua 
nurmikenttää. Puistossa ei ole penkkejä ja puistoraitteja lukuun ottamatta rakennettuja 
toimintoja.  Alueen länsipuolella on hiljattain valmistuneita yksikerroksisia rivitaloja, 
luoteispuolella nelikerroksinen valmistunut asuinkerrostalo ja 1950-luvun lopulla rakennettu 
nelikerroksinen Kuusaan lukio. Alueen pohjoispuolella on 80-luvulla valmistuntu matala 
liikerakennus sekä korkeampi 60-luvulla rakennettu liike- ja toimistorakennus. 

Suunnittelualueen itäpuolella oleva Kuusaantie on vilkkaasti liikennöity pääkatu. Muilla 
aluetta rajaavilla kaduilla liikenne on lähinnä vähäistä tonttiliikennettä. Sekä 
Pappilanpellontiellä että Pallokentäntiellä on kevyt liikenne erotettu moottoriajoneuvoista 
omalle väylälleen. Alueella ei ole muita merkittyjä pysäköintipaikkoja kuin Hotelli Sommelon 
pihassa olevat, mutta pelikentän länsilaitaa käytetään pysäköintiin kenttää käyttävien 
pelaajien toimesta. 

Alueen poikki kulkee jonkin verran johto- ja putkilinjoja. Tärkeimmät linjat ovat 
pääjätevesiviemäri- ja hulevesiviemärilinja, jotka molemmat kulkevat alueen keskiosan läpi 
pohjois-etelä -suunnassa. 

 

3.1.2 Maisema 

3.1.2.1 Maisema- ja kaupunkikuva 

Suunnittelualueen maisema on pääosin avoin ja tasainen. Kymijoki muodostaa alueen 
tärkeimmän maisemallisen elementin ja betoniset voimajohtopylväät merkittävimmät 
maamerkit. Alue on kaduilta kohti jokea viettävää nurmikenttää, jossa siellä täällä kasvaa 
puuryhmiä ja pensaita. Puut sijoittuvat pääosin jyrkälle osalle rantatöyrästä sekä pelikentän 
itäpuolella olevan raviinin alueelle. Alueen kaupunkikuva ei korreloi alueen sijainnin kanssa 
Kuusankosken kaupunkikeskustan ytimessä, vaan se on rapistunut ja jäsennöimätön. 

 
Kuva 2.  Näkymä Rantapuistosta kohti länttä (kuva: Sofia Tigerstedt) 



8 
 

 

Kuva 3.  Rantapuistosta kohti itää ja Kuusaantietä (kuva: Lilja Palmgren) 

 

3.1.2.2 Maisemarakenne 
Topografia: Alue sijoittuu Kymijoen rannalle melko tasaiselle alueelle. Maanpinnan korkeudet 
vaihtelevat +53 ja +48 metrin välillä. Maanpinta on korkeimmillaan kaava-alueen keskiosassa 
laskien melko tasaisesti kohti jokea. Alueen keskellä olevan raviiniin kohdalla 
maastonmuodot vaihtelevat enemmän kuin muualla suunnittelualueella.  

Maaperä, kallioperä ja rakennettavuus: Suunnittelualueelle on tehty rakennettavuusselvitys 
1999. Sen yhteydessä tehtyjen maaperätutkimusten mukaan on pintamaana olevan ohuen 
humusmaa-kerroksen ja paikoin 0,5 – 1,0 m paksun täytemaakerroksen alla lujuudeltaan 
vaihtelevista kerroksista koostuva koheesio- ja välimaalajikerros. Savisesta siltistä ja 
hiekkaisesta siltistä koostuvassa koheesiomaassa on pinnassa 1- 4 metriä paksu 
kuivakuorikerros, joka ohenee Kymijokea kohti. Kuivakuorikerroksen alla on länsiosassa 5 – 
7 metriä paksu hyvin pehmeä kerros. Itäosassa pehmeä kerros on paikoin yli yhdeksän 
metriä paksu ja siinä on välissä ohut hieman tiiviimpi kerrostuma. Silttisen kerroksen alaosa 
on sitkeää ja koko kerroksen paksuus vaihtelee 7 – 16,5 metriä. Kerroksen alla on tiivis 
moreeni noin 7 – 16,5 metrin syvyydessä tasolla +34…+45, moreenipinta laskee alueen 
länsipään suuntaan.  

Alueen maakerrokset ovat erittäin häiriintymisherkkiä. Rakennusten alapohjat on 
suunniteltava lähelle nykyistä maanpintaa, jotta suuria korotuksia nykyisiin 
maanpinnankorkeuksiin ei tarvitse tehdä. Kuivakuorikerroksen puhkaisemista on vältettävä. 
Paksuista kokoonpuristuvista ja pehmeistä maakerroksista johtuen maaperää kuormittaessa 
tulevat painumat olemaan huomattavia. Painumien vuoksi on isot, raskaat rakennukset 
perustettava moreenikerrokseen lyötävien tukipaalujen varaan. Kevyet yksi/kaksikerroksiset 
pientalot voidaan perustaa maanvaraisesti esikuormitetun perusmaan varaan, mikäli niille 
sallitaan pienet tasaiset painumat. 

Rakennettavuusselvityksessä on määritelty raja, jota lähemmäs rantaa ei ole syytä rakentaa.  

Vesiolosuhteet ja pienilmasto: Suunnittelualue ei ole pohjavesialuetta, mutta tehtyjen 
tutkimusten mukaan pohjaveden pinta on suunnittelualueella vain muutaman metrin 
syvyydessä maanpinnasta. Alueen maaperän olleessa savea ja silttiä, kaikki hulevedet on 
jouduttu ohjaamaan suoraan viemäriverkostoon ja viereiseen Kymijokeen. Koska alue on 
nykyisin pääosin puistoa ja alueella syntyvät hulevedet puhtaita, eikä matka purkuvesistöön 
eli Kymijokeen ole pitkä, ei hulevesien viivyttämistä ole katsottu tarpeelliseksi. Hulevesien 
viivyttäminen tarkoittaisi myös maan kaivamista, mitä ei ole suositeltu häiriöherkästä 
maaperästä johtuen. Alueella ei ole avo-ojia. Pienilmastoltaan alue on kylmää, johtuen sen 
savisesta maaperästä, avoimuudesta ja Kymijoen läheisyydestä. 
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3.1.3 Luonnonympäristö 
Rantapuiston kasvillisuus on pääosin istutettua, mutta etenkin rantapenkereellä kasvaa myös 
luonnonvaraisia kasveja. Lajisto ei ole kovin monipuolista pääosalla suunnittelualuetta, koska 
puisto on rakennettu aikana, jolloin monimuotoisuus ei ollut tavoiteltava arvo. Alueella ei ole 
havaittu arvokkaita luontokohteita. 

 

3.1.4 Asuminen ja väestö 
Varsinaisella suunnittelualueella ei ole asuntoja, mutta sen ympärillä on pientaloja ja 
asuinkerrostaloja. Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä asuu noin 35 asukasta. 
Väestöstä 68 % on yli 65-vuotiaita. Kuusankosken kaupunkikeskustassa 
täydennysrakentaminen on viime vuosina ollut melko vähäistä. Rakentaminen on painottunut 
rivitalo- ja palveluasumiseen. 

 

3.1.5 Yhdyskuntarakenne 
Suunnittelualue sijoittuu Kuusankosken kaupunkikeskustan tiiviisti rakennetun alueen 
lounaislaidalle, jossa rakenne väljenee ja talotyypit pienenevät. Rakenteen väljyyteen 
suunnittelualueella ja sen läheisyydessä vaikuttavat maaperän rakennettavuus, alueen 
maankäytön historia (mm. entinen voimalinja), sekä runsaat viheralueet. Suunnittelualueen 
kaupalliset palvelut keskittyvät Hotelli Sommelon tarjoamiin majoitus- ja ravintolapalveluihin. 
Alueelta on hyvät ajoneuvoliikenteen, joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen yhteydet. 
Lähimmät joukkoliikenteen pysäkit sijaitsevat noin 250 m päässä suunnittelualueen 
keskiosasta. 

 

3.1.6 Rakennettu ympäristö 
3.1.6.1 Rakennuskanta ja rakennettu kulttuuriympäristö 

Suunnittelualueella on vain yksi rakennus, vuonna 1981 valmistunut Hotelli Sommelo. 
Valkoinen kaksikerroksinen tiilirakennus rajaa suunnittelualuetta sen itäosassa ja liittää 
alueen Kuusankosken kaupunkikeskustan kaupunkirakenteeseen.  

Suunnittelualueella ei ole arvokasta kulttuuriympäristöä lukuun ottamatta neljää betonista 
voimajohtopylvästä. Pylväät ovat peruja Kymin Osake-yhtiö - Kymmene Aktiebolagin vuonna 
1948 rakentamasta suurjännitelinjasta, joka poistettiin käytöstä vuonna 1980. Johtimet 
purettiin linjasta vuonna 1985 samoin kuin kaksi pylvästä Kuusankoskitalon ja 
terveyskeskuksen kohdalta. Pylväät siirtyivät kaupungin omistukseen vuonna 2010. 
Itäisimmät 6 pylvästä purettiin vuosien 2012-2013 aikana. Tällä hetkellä linjasta on jäljellä 
kaksi betonipylvästä itäpäässä UPM-Kymmenen alueella sekä neljä pylvästä Kuusaantien 
länsipuolella kaavahankkeen suunnittelualueella.  

Lähinnä Kuusaansiltaa oleva pylväs nro 7 on suojeltu vuonna 23.7.2020 hyväksytyssä 
asemakaavassa 21/028 Kuusaantie. Pylväitä nrot 8-10 ei ole suojeltu.  

Pylväiden kuntoa on selvitetty vuosina 2000 (pylväät nro 7 ja 8), 2013 (pylväs nro 8) ja 2019 
(pylväät nro 7,9 ja 10) ja niille on laadittu myös korjaussuunnitelmia. Viimeisimpien arvioiden 
mukaan pylvään nro 7 korjaus maksaisi 150 000 € ja muiden pylväiden korjaus 25 000 
€/pylväs. Pylväälle 7 ei ole laadittu erillistä korjaussuunnitelmaa, mutta on todettu, että sen 
korjaamiseen ei voida soveltaa pylväälle 8 laadittua korjaussuunnitelmaa. Kyseinen 
korjaussuunnitelma soveltuu kuitenkin pylväille 9 ja 10. Kaikkien pylväiden kohdalla niiden 
korjaaminen tarkoittaisi pylvään alaosan vahvistamista niin kutsutulla manttelivalulla 8,6 m 
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matkalla, sekä pylvään sivujen vahvistamista teräslevyillä, jolloin niiden ulkonäkö muuttuu 
alkuperäisestä. Pylvään nro 7 osalta korjaaminen saattaa vaatia vielä järeämpiä toimia. 

Pylväiden kulttuurihistoriallista arvoa on arvioitu useaan otteeseen eri viranomaisten toimesta 
viimeisten 20 vuoden aikana. Vuonna 2001 Kuusankoski-Seura teki aloitteen pylväiden 
suojelusta. Museovirasto linjasi vuonna 2003, että pylväät ovat rakennussuojelulain 2§ 
tarkoittamia kohteita, joilla on lisäksi valtakunnallista merkitystä osana ympäristöään ja 
seuraavana vuonna, että suojelun vähimmäistavoite on pylväiden nro 7-10 säilyttäminen. 
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus päätti pylväiden suojelusta rakennussuojelulain nojalla 
3.3.2004 perusteluinaan muun muassa pylväiden rakennushistoriallisesti arvokas 
toteutustekniikka ja paikkakunnan teollisuushistorialliset ja maisemalliset arvot. 
Ympäristöministeriö ei kuitenkaan vahvistanut suojelupäätöstä, koska pylväät eivät sisälly 
RKY 1993 selvitykseen, ja koska pylväät voidaan suojella asemakaavoituksen yhteydessä. 
Vuonna 2008 hyväksytyssä Pappilan asemakaavan muutoksessa (Ak1167) pylvästä nro 9 ei 
suojeltu. Vuonna 2012 Kouvolan kaupunginvaltuusto hyväksyi Pallokentän asemakaavan 
(21/006), jossa pylvästä nro 8 ei oltu suojeltu. ELY-keskuksen oikaisuvaatimuksen jälkeen 
kaavarajausta muutettiin niin, että Rantapuisto ja voimajohtopylväs eivät enää kuuluneet 
kaavamuutoksen alueeseen. Myös vuonna 2016 haetusta pylväitä nrot 7-10 koskevasta 
purkuluvasta saatiin asiantuntijaviranomaisilta lausuntoja, joissa pylväillä todettiin olevan 
paikalliseen teollisuusperinteeseen liittyvää kulttuurihistoriallista arvoa. 

 

 
Kuva 4.  Kuvassa kaksi keskellä olevaa voimajohtopylvästä. Kuva: Lilja Palmgren 

 

3.1.6.2 Muinaismuistot 
Kaavamuutosalueella ei ole tiedossa olevia muinaismuistolain (295/63) mukaisia kiinteitä 
muinaisjäännöksiä tai muuta arkeologista kulttuuriperintöä. 

 

3.1.6.3 Liikenne- ja katualueet 
Suunnittelualue on hyvin saavutettavissa olemassa olevia katuja ja kevyenliikenteen väyliä 
pitkin. Suunnittelualueeseen ei varsinaisesti kuulu yhtään katua lukuun ottamatta pientä osaa 
Pappilan-pellontien ja Pallokentäntien risteysalueesta. Suunnittelualue rajautuu kuitenkin 
vilkasliikenteiseen pääkatuna toimivaan Kuusaantiehen. Kuusaantien liikennemäärä oli 
vuonna 2016 suoritetun laskennan mukaan 16 016 autoa vuorokaudessa Kuusaansillan 
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pohjoispäässä. Muut suunnittelualuetta rajaavat kadut ovat tonttikatuja, joilla liikenne ei ole 
merkittävää.  

Suunnittelualueella on 27 autopaikkaa, jotka sijoittuvat Hotelli Sommelon kiinteistölle 
rakennuksen Pallokentäntien puoleiselle sivulle. Lisäksi pysäköintipaikkoja on kaava-alueen 
ulkopuolella, kuitenkin sen välittömässä läheisyydessä. Hotellin ja Kuusaantien välissä on 
pysäköintipaikkoja, joiden lukumäärä tulee alueen saneerauksen jälkeen olemaan 40. Nämä 
paikat ovat yleisiä ja sijaitsevat kaavan mukaisella katualueella. Lisäksi yleisiä 
pysäköintipaikkoja on alueen pohjoispuolella olevassa Linja-puistossa ja Keskusaukiolla. 
Vuonna 2017 tehdyn selvityksen mukaan lauantaisin suunnittelualueen ja sen välittömässä 
läheisyydessä olevien pysäköintipaikkojen käyttöaste on pääosin hyvin alhainen (0-20 %). 
Arkipäivinä virka-aikaan aamupäivällä tilanne on toinen. Sommelon edustalla käyttöaste oli 
10-20% alueen pohjoispuolella 20-80 %. Iltapäivällä käyttöaste on ollut aamupäivän 
kaltainen, mutta sen jakautuminen on muuttunut paikkojen välillä. Virka-ajan jälkeen 
käyttöaste on ollut arkipäivinä korkeintaan 40%. Koko selvitysajalle Kuusankosken kes-
kustan käyttöasteen keskiarvoksi muodostui 28 %, joka on hyvin alhainen. 

 

 
Kuva 5.  Pysäköinnin käyttöaste Kuusankosken keskustassa arkipäivänä klo 10-11. Pallokentän ympäristössä osa 
pysäköintialueista on lähes täynnä ja osassa runsaasti vielä tilaa. 

 

3.1.6.4 Tekninen huolto 
Alueella on jonkin verran olemassa olevia johto- ja putkilinjoja. Alueen halkaisevat pohjois-
eteläsuuntaiset hule- ja jätevesilinjat. Jätevesilinjaan liittyvä pumppaamo sijaitsee alueen 
keskellä ja siitä erkanee haara myös kaakkoon. Pumppaamolle kulkee Pappilanpellontieltä 
myös Telian teleliikennekaapeli ja muutamia sähkökaapeleita. Alueen länsiosassa lähellä 
rantaa kulkee KSS Energian 20 kV sähkökaapeli. Alueen pohjoispuolella katualueilla kulkee 
runsaasti erilaisia kaapeleita ja johtoja. 
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Kuva 6. Suunnittelualueen johtokartta 

 

3.1.7 Palvelut ja työpaikat 
Suunnittelualueen kaupalliset palvelut keskittyvät Hotelli Sommelon tarjoamiin majoitus- ja 
ravin-tolapalveluihin. Muut kaupalliset palvelut, kuten päivittäistavarakaupat sijoittuvat 
suunnittelualueen pohjois- ja koillispuolelle.  Myös julkiset palvelut sijoittuvat 
suunnittelualueen koillis- ja itäpuolelle. Alueen itäpuolella sijaitsevat muun muassa 
Kuusankoskitalo, kirjasto ja terveysasema. Alueen pohjoispuolella on lukio, 
päivittäistavarakauppa ja muutamia kivijalkaliikkeitä. Suunnittelualueella on vain muutamia 
työpaikkoja, jotka muodostuvat Hotelli Sommelon toiminnasta. 

 

3.1.8 Virkistysalueet ja sini-viherverkko 
Noin puolet suunnittelualueesta on puistoa tai liikunta-aluetta. Puisto muodostaa merkittävän 
virkistysalueen yhdessä Kuusaantien itäpuolisen Rantapuiston osan kanssa ja tavoitteena on 
jatkaa rakennettua puistoa myös alueen länsipuolelle alueelle, joka tällä hetkellä on lähes 
luonnontilaista. Pallokentäntien ja Pappilanpellontien risteyskohta on ainoa paikka, josta 
alueen pohjoispuolelta näkee joen vesipinnan. Itä-länsisuuntaiset viheryhteydet ovat alueella 
ja alueelta hyvät. Viheryhteyksien jatkumiselle Rantapuistosta kohti pohjoista aina 
Kettumäelle saakka on kaavalliset edellytykset. Alueen pohjoispuolella olevaa Linjapuiston 
osaa ei ole kuitenkaan rakennettu asemakaavan mukaisesti puistoksi, vaan se toimii 
pysäköintialueena. Täten viherverkon jatkuvuus Rantapuistosta pohjoiseen on toistaiseksi 
heikko.  
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Kuva 7. Rantapuisto on tärkeä osa Kymijoen pohjoisrannan viherverkkoa. Tärkeimmät viherkäytävät on merkitty 
kuvaan sinisillä katkoviivoilla.  

 

3.1.9 Maanomistus 
Kouvolan kaupunki omistaa koko suunnittelualueen lukuun ottamatta pumppaamon kohdalla 
olevaa määräalaa, jonka omistaa Kouvolan Vesi Oy. Sommelon kiinteistö on vuokrattu 
hotellioperaattorille. (kts. liite 4). 

 

3.1.10 Ympäristöterveys 
3.1.10.1 Melu 

Valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaan asumiseen käytettävillä alueilla on ohjeena, 
että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) 
päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22-7) 50 dB. Kouvolan kaupungin 
alueella olevaa liikennemelua on tutkinut Kouvolan kaupungin ohjauksessa WSP Finland Oy 
vuonna 2016.  

Suunnittelualueen ohittavilta katualueilta kantautuvaa ympäristöhäiriötä on tutkinut Kouvolan 
kaupungin ohjauksessa WSP Finland Oy vuonna 2016. Tehdyn selvityksen mukaan melun 
päiväajan ohjearvot ylittyvät suunnittelualueen itäreunassa Hotelli Sommelon itä ja 
kaakkoispuolella. Muu osa kaava-alueesta on hiljainen. Yöaikaan liikenne on sen verran 
vähäistä, että koko suunnittelualue on ohjearvojen paremmalla puolella. 
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Kuva 8. Suunnittelualueen päivä- ja yöajan keskimelutasot  

 

3.1.10.2 Turvallisuus 
Kaava-alue sijaitsee Kemira Chemicals Oy:n Kuusankosken tehtaiden 2 km etäisyydelle 
ulottuvalla konsultointivyöhykkeellä (Tukes 28.2.2018). Kaava-alueen etäisyys tehtaasta on 
1,3 km. 
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3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kymenlaakson maakuntakaava 2040 

 
Kuva 9. Suunnittelualueen sijainti Kymenlaakson maakuntakaava 2040:ssa valkoisella. 

Kymenlaakson maakuntakaava 2040 on hyväksytty 15.6.2020. Siinä suunnittelualue on 
merkitty keskustatoimintojen alueeksi (punainen, C), jota koskevat seuraavat määräykset: 
”Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota alueen 
viihtyisyyteen, omaleimaisuuteen ja kaupunkikuvan tasapainoisuuteen. Alueen käytön 
suunnittelussa on huolehdittava kestävän liikkumisen toimintaedellytyksistä eri 
liikkumismuodot huomioiden. Erityistä huomiota tulee kiinnittää kaupunkikuvan kehittämiseen 
sekä rakennushistoriallisten ominaispiirteiden säilyttämiseen sekä keskustatoimintaa 
tukevaan palvelurakenteeseen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava 
maakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen. 
Yksityiskohtaisemmassa 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.” 

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, taukopaikkojen sekä välinevajojen 
yhteiskäyttömahdollisuus.” 

Suunnittelualue sijoittuu maakuntakaavaan merkityn Seveso III-direktiivin mukaisen 
konsultointivyöhykkeen sisälle (harmaa pistekatkoviiva / sev). Merkintää koskevat seuraavat 
määräykset: ”Vaarallisia kemikaaleja käyttävää tai varastoivaa laitosta ympäröivän 
konsultointivyöhykkeen yksityiskohtaiseen suunnitteluun on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
Suunniteltaessa riskille alttiiden toimintojen kuten asuinalueiden, vilkkaiden liikenneväylien, 
yleisölle tarkoitettujen kokoontumistilojen ja sairaaloiden sijoittamista vyöhykkeen sisälle on 
kaavaa laadittaessa pyydettävä kunnan palo- ja pelastusviranomaisen sekä tarvittaessa 
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) lausunto.” 
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3.2.2 Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava 
Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavassa (hyväksytty kaupunginvaltuustossa 
16.11.2015) suunnittelualue kuuluu ydinkeskustarajauksen sisälle (punainen 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 täydennysrakentamisen ja muiden 
muutosten on sopeuduttava kulttuuriympäristön ja/tai maisemakokonaisuuden 
ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin. Alueella ei saa tehdä toimenpiteitä, jotka vähentävät 
kulttuurimaiseman, historian ja kaupunkikuvan kannalta merkittävän aluekokonaisuuden 
arvoa tai heikentävät maisemakokonaisuuksien eheyttä. Maaseutumaisilla alueilla 
rakentamista ei tule sijoittaa maisemakuvaa pirstovasti avoimille viljelyalueille, ellei se 
olennaisesti liity maa- ja metsätalouden toimintoihin. Avoimen peltomaiseman yhteyteen 
rakennettaessa asuinrakennusryhmän ympärille tulee muodostaa istutettu vyöhyke. 
Istutusten tulee tyylillisesti sopia perinteiseen maalaisympäristöön. Käytettävän lajiston tulee 
olla alueelle luontaista luonnonkasvillisuutta tai perinteisiä puutarhakasveja. Tonttien 
aitaamista maisemassa selvästi erottuvin aidoin ei suositella. Alueen rakentamista tai muuta 
maankäyttöä koskevista suunnitelmista tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.”  

 
Kuva 10. Ote keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavasta (suunnittelualue rajattu valkoisella) 

Kuusankosken ydinkeskustan kehittämisperiaatteita on tutkittu tarkemmin kaavakartalla 3/3 
Kuusankosken keskusta. Siinä keskustan osalta on määrätty: ”Keskusta-alueella tulee 
asemakaavoituksella edistää ja tutkia mahdollisuudet täydennysrakentamiseen mm. olevien 
rakennusten korottamisella sekä vajaakäyttöisten ja rakentamattomien tonttien 
täydennysrakentamisella. Uudisrakennusten sopeutumiseen olevaan rakennuskantaan tulee 
asemakaavoituksessa kiinnittää huomiota. Uudisrakennusten suositeltava enimmäiskorkeus 
on 4-5 kerrosta. Asumisen laadun kehittämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota 
palveluasumisen kehittämiseen, hissien rakentamisen ja uudisrakentamisen keinoin. 
Arvokkaat kulttuuriympäristöt, kaupunkikuvallisesti edustavat alueet ja 
rakennussuojelukohteet säilytetään, millä pyritään tukemaan Kuusankosken ydinkeskustan 
omaleimaisuuden ja myönteisten imagotekijöiden säilymistä. Kevyen liikenteen yhteyksien 
jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa tulee kiinnittää huomiota kevyen liikenteen sujuvuuden 
ja liikenneturvallisuuden sekä katumiljöön viihtyisyyden parantamiseen.” 
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Osa suunnittelualueesta on merkitty osaksi osayleiskaavan Ydinkeskusta aluetta ja 
kaupallisen kehittämisen ja keskustatoimintojen kohdealuetta (oranssi pistekatkoviiva). 
”Alueen asemakaavoituksessa ja muussa yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee 
erityisesti ottaa huomioon alueen kaupallisen ja kaupunkikuvallisen kehittämiseen liittyvät 
tarpeet ja mahdollisuudet. Alueen pysäköintialueiden kaupunkikuvallista painoarvoa tulee 
vähentää. Aluetta tulee tutkia täydennysrakentamisen näkökulmasta. Kevyen liikenteen 
yhteyksiä tulee vahvistaa- Alue on kävelypainotteista keskusta-aluetta. Keskustatoimintojen 
ulottamista rantaan, esim. rakentamalla rantatori tai kahvila-ravintola, tulee tutkia. 
mahdollisen rakennuksen tulee olla paviljonkimainen rakennus puistossa.” 

Pallokenttä on rajattu kaavakartassa 3/3 kokonaisuudessaan Täydennysrakentamisen ja 
kaupunkikuvallisen kehittämisen alueeksi (sininen pistekatkoviiva). ”Alueen 
asemakaavoituksessa ja muussa yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee erityisesti 
ottaa huomioon alueen kaupunkikuvalliseen kehittämiseen liittyvät tarpeet ja 
mahdollisuudet.” 

Suunnittelualueen ranta on osa osayleiskaavan Kaupunkikuvallisen kehittämisen 
puistomaista kohdealuetta. ”Alueen asemakaavoituksessa ja muussa yksityiskohtai-
semmassa suunnittelussa tulee erityisesti ottaa huomioon alueen kaupunkikuvalliseen 
kehittämiseen ja alueen virkistyskäyttöön liittyvät tarpeet ja mahdollisuudet.” 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 puistona.” 

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) 

 

3.2.3 Kuusankosken yleiskaava 2020 
Kuusankosken kaupunginvaltuuston 21.5.2007 hyväksymässä Kuusankosken yleiskaavassa 
2020 (oikeusvaikutukseton osa) alue on merkitty Keskustatoimintojen 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. 
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Kuva 12. Ote Kuusankosken yleiskaava 2020:sta.  

 

3.2.4 Kuusankosken kaupunki, ydinkeskustan osayleiskaava 2002-2015 ja sen muutos 
Suunnittelualueen itäosassa on voimassa Kuusankosken ydinkeskustan osayleiskaava 
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 kerrosmääräksi on merkitty kahdesta 
neljään kerrosta (II-IV) ja korttelitehokkuustasoksi (ek) 0,60-0,80.  

 
Kuva 13. Ote Kuusankosken ydinkeskustan osayleiskaavasta 
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Kuva 14. Ote Kuusankosken ydinkeskustan osayleiskaavan muutoksesta 

 

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

 
Kuva 15. Ote asemakaavojen hakemistokartasta. Suunnittelualue on merkitty karttaan mustalla katkoviivalla. 

 

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 kerrosmäärä on kahdeksan (VIII) 
ja tehokkuusluku (e) 0,70. Korttelialueen pohjois- ja länsireuna on merkitty 
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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 varattua alueen osaa. Rakennusalan pohjois- ja 
länsirajaan on merkitty nuoli, joka osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on 
rakennettava kiinni. Korttelialueen eteläosa on merkitty istutettavaksi alueen osaksi (pl-14), 
joka on rakennettava puistomaiseksi olemassa olevaa puustoa säilyttäen ja täydentäen. 
Alueella ei saa tehdä maanpinnan korkeusasemaa merkittävästi muuttavia toimenpiteitä. 
Alueelle saa sijoittaa erilaisia pihapiiriä täydentäviä rakennelmia ja katoksia. 
Pappilanpellontien reunaan on merkitty kahteen kohtaan katualueen osa, jonka kohdalta ei 
saa järjestää ajoneuvoliittymää. 

Suunnittelualueen eteläosassa on voimassa 21.2.1961 hyväksytty asemakaava 306 Ak13 
Keskusta KSNK. Siinä rantapuisto on merkitty luonnontilassa säilytettäväksi puistoalueeksi 
(PL). Lähes koko puisto on lisäksi merkitty voimansiirtoalueeksi (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 suunnittelualueeseen 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 kahteen osaan. Pääosa 
kyseisestä kaava-alueesta on merkitty puistoalueeksi (P) ja osa Hotelli- ja ravintolatoimintaa 
palvelevien liikerakennusten korttelialueeksi. Tontille on järjestettävä yksi autopaikka jokaista 
65 m2 huoneistoalaa kohti. Autopaikkoja voidaan osoittaa myös LP1 alueille. Rakennusten 
suurimmaksi kerrosmääräksi on merkitty kaksi (II) ja rakennusoikeudeksi 500/6000, jossa 
ensimmäinen osa ilmoittaa rakennuksen kellarikerroksessa sallitun kerrosalan neliömetreinä 
ja toinen osa kerroksissa sallitun kerrosalan neliömetreinä.  

Alueen itäreunassa voimajohtopylvään nro 7 kohdalla on voimassa 27.5.2019 hyväksytty 
asemakaava 21/024 Kuusaansilta. Suunnittelualueen kohta on kaavassa katualuetta, johon 
on merkitty voimajohtopylvästä koskeva merkintä sr-6, suojeltava rakennelma. Katualue on 
kaavassa nimetty Kuusaantieksi. 
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Kuva 16.Ote ajantasa-asemakaavasta (suunnittelualue rajattu sinisellä katkoviivalla) 

 
 

3.2.6 Rakennusjärjestys 
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kouvolan kaupungin rakennusjärjestyksen 26.3.2021. 

 

3.2.7 Pohjakartta 
Pohjakartta on MRL 54 a §:n mukainen. 

 

4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 

4.1 Suunnittelun tarve 

Tarve kaavamuutokselle on syntynyt puiston osalta nykyisen asemakaavan ja toteutuneen 
sekä suunnitellun maankäytön ristiriitaisuudesta. Nykyisessä asemakaavassa alue on 
merkitty Luonnontilassa säilytettäväksi puistoalueeksi, vaikka todellisuudessa se on 
rakennettua ja melko intensiivisesti hoidettua puistoa. Korttelin 170 osalta tarve on muuttaa 
osa korttelialueesta puistoksi ja toisaalta mahdollistaa samalla korttelin käyttötarkoitus 
nykyistä väljemmäksi, jolloin sen kehittäminen olisi mahdollista ilman nykyisen toiminnan 
päätyttyä tehtävää erillistä kaavamuutosta. Korttelin 196 osalta tarve on muuttaa korttelin 
rajoja sen itäpäässä ja mahdollistaa korttelin toteuttaminen erissä jakamalla se useammaksi 
tontiksi. 
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4.2 Suunnittelun käynnistys ja sitä koskevat päätökset 

Asemakaavan muutos on tullut vireille Kouvolan kaupungin aloitteesta vuonna 2019.  

 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osalliset 
Suunnittelualueen ja lähialueiden kiinteistöjen omistajat ja haltijat, asukkaat sekä alueella 
työskentelevät, sekä: 

• Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
• Kymenlaakson liitto 
• Kymenlaakson museo 
• Kymenlaakson Pelastuslaitos  
• Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 
• KSS Verkko Oy ja KSS Lämpö Oy 
• Kouvolan Vesi Oy 
• Kouvolan kaupungin Asuminen ja ympäristö sekä Liikunta ja kulttuuri -palveluyksiköt 
• Telia Oyj 
• Elisa Oy 
• Kuusankoski Seura ry 

 

4.3.2 Viranomaisyhteistyö 
Kaavaprosessin alussa järjestettiin kaupungin sisäinen aloituskokous 21.1.2019, jossa olivat 
edustettuina kaupunkisuunnittelun lisäksi yhdyskuntatekniikan suunnittelu, maaomaisuuden 
hallinta, rakennusvalvonta ja Kouvolan Vesi. Kokouksessa keskusteltiin korttelin 196 
vesihuoltoliittymistä, korttelien ja puiston pysäköinnistä sekä merkittävimpien johtojen 
merkitsemisestä myös yleisille alueille, jotta ne tulisi varmemmin huomioitua. 

MRL 66§:n ja MRA 18§:n mukaista vireilletulovaiheen viranomaisneuvottelua ei ole katsottu 
tarpeelliseksi järjestää, koska kaavamuutos ei koske vaikutuksiltaan valtakunnallisia tai 
merkittäviä maakunnallisia asioita, eikä se ole valtion viranomaisen toteuttamisvelvollisuuden 
kannalta tärkeä. Viranomaisilta on kuitenkin pyydetty lausunnot vireilletulovaiheessa sekä 
valmisteluvaiheessa, ja ne tullaan pyytämään myös kaavan julkisen nähtävilläolon 
yhteydessä. 

 

4.3.3 Vireilletulo 
Asemakaavan muutoksen vireille tulosta oli ilmoitus kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä 
Kouvolan Sanomissa 30.1.2019 sekä kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. Osallistumis- ja 
vuorovaikutussuunnitelma oli nähtävillä palautteen antamista varten 30.1.-3.3.2019 välisen 
ajan kaavan verkkosivuilla ja Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa. 

 

4.3.4 Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt 
Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavoituksen vaiheista on kerrottu 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka on asemakaavan liitteenä 2. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaa on täydennetty suunnitteluprosessin kuluessa. 

Vireilletulon jälkeen käytiin erillisiä neuvotteluja alueen asukkaiden ja toimijoiden sekä 
kaavoittajan kesken. 5.2.2019 keskusteltiin hotelli Sommelon edustajan kanssa muun 
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muassa kaavan ja Rantapuiston kehittämisen lähtökohdista, tavoitteista sekä suunnitelmista 
sekä kiinteistön pysäköinnin järjestämisestä. 6.2.2019 keskusteltiin Pappilankaaren varren 
asukkaiden kanssa kaavamuutoksen ja rantapuiston rakentamisen vaikutuksista heidän 
kiinteistönsä lähialueisiin. 

Asemakaavamuutokseen liittyvä asukastilaisuus järjestettiin 21.2.2019 Tekniikka- ja 
ympäristötalolla. Tilaisuudessa esiteltiin Pallokentän kaavamuutoksen lisäksi myös Kuusaan 
sillan ja Pappilankujan asemakaavamuutoksia sekä Rantapuiston yleisen alueen 
suunnitelmia. Tilaisuuteen osallistui kahdeksan asukasta. 

Korttelista 196 järjestettiin tontinluovutuskilpailu 1.4. – 17.6.2019. Kilpailuun saatiin 
ainoastaan yksi ehdotus, FH Investin ”Koskelo”, joka valittiin kilpailun voittajaksi. Valinta 
hyväksyttiin Teknisessä lautakunnassa 21.1.2020. Lautakunnan kokouksen jälkeen Asunto 
Oy Kouvolan Kustaankruunun ja Asunto Oy Kouvolan Pappilankaaren edustajat kävivät 
tapaamassa kaavoittajaa sekä teknistä johtajaa ja jättivät kirjallisen kannanottonsa kilpailun 
voittaneesta ehdotuksesta 12.2.2020. 

 

4.3.5 Valmisteluvaiheen kuuleminen 
Pallokentän asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen järjestettiin 6.5.-8.6.2020. 
Valmisteluvaiheen kuulemisesta oli ilmoitus kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä 
Kouvolan Sanomissa 6.5.2020 sekä kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. Lisäksi julkaistiin 
mediatiedote 4.5.2020 ja lähetettiin kirjeet sekä lausuntopyynnöt kaavan osallisille ja 
viranomaisille. 

 

4.3.6 Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo 
Täydennetään nähtävilläolon jälkeen 

 

4.3.7 Mielipiteet ja niiden huomioiminen 
4.3.7.1 Asemakaavamuutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman 

nähtävillä-olo  
Osalliset antoivat Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jonkin verran palautetta.  

Kaakkois-Suomen ELY-keskus ilmoitti lausunnossaan, että ”kaavamuutoksella on hyvät 
mahdollisuudet luoda edellytyksiä hyvälle elinympäristölle. Suunnittelualueen sijainti antaa 
hyviä mahdollisuuksia viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmiä, kuten lasten, 
vanhusten ja vammaisten tarpeita tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luomiselle. Esitetyn 
OAS:n kattavuus on riittävä. KASELY tukee kaavan tavoitteiden mukaista maankäyttöä.” 

 

Kymenlaakson museo ilmoitti lausunnossaan, että alueelle tehdyt rakennetun 
kulttuuriympäristön selvitykset ovat riittäviä. Kymenlaakson museolla ei ole huomautettavaa 
Pallokentän asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 

 

Kymenlaakson pelastuslaitos ilmoitti lausunnossaan, ettei sillä ole huomautettavaa 
asemakaavamuutoksesta. 
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Kuusankosken lukio ilmoitti lausunnossaan, että Pallokentän alueen tarjoamat 
liikuntamahdollisuudet lukion opiskelijoille olisi taattava tulevaisuudessakin, ja että alueen 
liikennejärjestelyiden tulee olla lukion oppilaiden ja henkilökunnan kannalta turvalliset. Lisäksi 
lukion piha-alueella oleva hiekkakenttä tulisi pitää opiskelijoiden kulkuneuvojen 
paikoitusalueena ja vaaratilanteessa tarvittavat poistumisreitit riittävinä. Lukion 
henkilökunnan paikoitusalueelle tulevat ajoreitit pitäisi olla riittävät ja selkeästi merkityt. 

 

As Oy Pappilankaari ilmoitti mielipiteessään, että ”Pallokentän ja rantapuiston suunnitelmat 
As. Oy Kouvolan Pappilankaaren asujien kannalta nähdään hyvin positiivisina muutoksina 
parantaa alueen viihtyisyyttä ja monipuolistaa Kymijoen varren hyödyntämistä, kaikille 
kuntalaisille. 

As Oy Kouvolan Pappilankaari on sijainniltaan ainoa alueen nykyisessä asuntokannassa, 
jonka asujien yksityisyyteen ja häiriöttömään asumiseen suunnitelmilla voi toteutuessaan olla 
myös negatiivisia vaikutuksia. Sen vuoksi haluamme tuoda esiin näkökohtia, joita 
toivommeharkittavan kun suunnitelmia viedään eteenpäin. 

Pallokenttä: Pappilankaari z ja asuntojen katetut patiot ja avoimet piha-alueet sijaitsevat 
Pallokentän suuntaan. Aiemman asemakaavan mukaan siihen välittömästi liittyvä kaava-alue 
on merkitty puistoksi, jonka vuoksi on ollut olettama, ettei sen läpi tule ohjattua kulkureittiä eli 
raittia. Uusi suunnitelma kuitenkin tällaisen kevyenliikenteen kulkureitin sisältää rantaan, 
mahdolliselle vierasvenelaiturille asti. Jos tällainen reitti on suunnitteilla, pyydämme 
huomioituaan sen, ettei Pappilankaari z asujille synny häiriöllistä haittaa (lapset, huonouniset 
jne.) ja suunnitelmissa on riittävästi väljyyttä sadevesien ja sulamisvesien pois ohjaukseen 
sekä kesä että talvikunnossapidon tarpeisiin. Myös läpikulkijoiden kannalta on hyvä, jos 
väljyyttä raitilla on riittävästi, ettei synny aiheetonta häiriötä, jos esim. koirat kohtaavat. 

Pallokentän rakennushankkeet: Rantapuiston yleissuunnitelmassa on Pallokentän 
pohjoisosaan sijoitettu kerrostalonomaista rakentamista. Pallokenttä on hieman pienentynyt, 
joka mahdollistaa potkupalloilun yms. harrasteliikunnan mikä lienee ihan järkevää ja kentän 
säilyttämistä suunnitelmissa lämpimästi kannatamme. Pappilankaari i rivitalon kohdalla 
toivomme näkymän pallokentälle ja rantapuistoon säilyvän avoimena, koska matalalla 
sijaitseva piha-alue voi muutoin joutua ikävästi uudisrakentamisen varjostamaksi. 
Mielestämme massiivista kerrostaloasumista tai muutoin korkeaa ja varjostavaa 
rakennuskantaa ei ole syytä alueelle sijoittaa, koska em. tyypin rakentamista voi harjoittaa 
keskustassa jo hankkeilla oleville tonteille, minne se soveltuu maisemallisesti ja 
rakennustehokkuudenkin kannalta vieläkin paremmin.  

Rantapuisto: Paritalo Pappilankaari 6 sijaitsee kaavoituksellisesti aktiivisena olevan alueen 
välittömällä jatkeella länteen ja sen piha-alue sekä olo- ja makuuhuoneet avautuvat Kymijoen 
suuntaan. Nykyisellään rannan siivoaminen ja saattaminen luonnonpuistoa vastaavaan tilaan 
on hieno asia. Rannan montussa oleva nuotiopaikka on syytä poistaa koska kaikki savut 
tulevat törmällä olevien talojen pihaan ja kesäisin rannassa majailee ajoittain äänekästäkin 
joukkoa. Suunnitelmissa oleva vierasvenelaituri ja rannan avoimuuden parantaminen 
kyseisellä paikalla on kannatettava suunnitelma. Rannan suunnittelussa toivomme, että 
rantaraitin sijainnin suhteen voidaan harkita raitin paikkaa siten, ettei merkittäviä 
häiriötekijöitä synny esim. huonounisten asujien elämään ja yksityisyyteen ja myös aiemmin 
mainitut väljyyteen ja kokovuotiseen raitin ylläpitoon liittyvät asiat harkitaan kaikkia 
tyydyttävällä tavalla. Kuusaan keskustan joenrannan itäosassa jo olemassaolevan raitin 
leikattu/pengerretty rakennustapa rivitalopihojen kohdalla on mielestämme hyvin toimiva 
ratkaisu. Ehdotamme että tässä tapauksessa sitä tapaa voitaisiin harkita huolimatta siitä, että 
maapohjan rakenne voi olla hieman haasteellinen. 

Valaistus: Valaistuksen osalta toivomme, että raittien ja katujen valaistus talojen kohdalla 
suunnitellaan siten, ettei yövalaistus suuntaudu asuntoihin tai niiden suuntaan.” 
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Kymenlaakson liitto, KSS Energia Oy, KSS Verkko Oy, KSS Lämpö Oy, Kouvolan Vesi Oy, 
TeliaSonera Finland Oyj, Elisa Finland Oy, Kymenlaakson Pelastuslaitos, Kuusankoski 
Seura ry eivät jättäneet palautetta kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 

 

4.3.7.2 Valmisteluvaiheen kuuleminen, kaavaluonnos 
Pallokentän asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen järjestettiin 6.5.-8.6.2020. 
Osalliset antoivat yhteensä kahdeksan palautetta kaavaluonnoksesta. Palautteiden 
tiivistelmät ja niiden vaikutus kaavaratkaisuun on esitetty alla. 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus ilmoitti lausunnossaan, että kaavamuutos luo edellytykset 
hyvälle elinympäristölle. Suunnittelualueen sijainti yhdessä rakennus- ja piha-
aluejärjestelyjen kanssa antaa hyviä mahdollisuuksia viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri 
väestöryhmiä, kuten lasten, vanhusten ja vammaisten tarpeita tyydyttävän elin- ja 
toimintaympäristön luomiselle. KASELY tukee kaavan tavoitteiden mukaista maankäyttöä. 

Voimajohtopylvään suojelun osalta KASELY toteaa lausunnossaan muun muassa 
seuraavaa: Niin ympäristöministeriön rakennussuojelupäätöksen perusteluissa 
(YM3/531/2004) kuin myös useaan otteeseen eri museoviranomaisilta saaduissa 
lausunnoissa pylväät on todettu kulttuurihistoriallisen merkityksensä sekä maassamme 
ainutlaatuisen teknisen toteutuksensa vuoksi säilyttämisen arvoisiksi kohteiksi. Asemakaava-
alueella olevat kaksi pylvästä yhdessä kolmannen pylvään (lännessä kaava-alueen 
ulkopuolella) kanssa muodostavat kolmen pylvään rivistön, joka KASELY:n mielestä voidaan 
katsoa muodostavan yhdessä riittävästi hahmotettavan kokonaisuuden voimajohtolinjasta ja 
edustavan osaa Kuusankosken aina 1800-luvun loppupuolelle asti ulottuvasta arvokkaasta 
teollisesta rakennusperinteestä ja kulttuurimaisemasta. KASELY katsoo perusteluihinsa 
viitaten, että perusteet pylväiden asemakaavalliselle suojelulle ovat olemassa. KASELY 
esittää kaupungille asemakaavan muuttamista tämän valmisteluvaiheen jälkeen. Pylväiden 
suojelu tulee näkyä kaavaselostuksen lisäksi asemakaavakartalla ja -merkinnöissä. Lisäksi 
KASELY katsoo, että pylväiden asemakaavallinen suojelu maanomistajalle, Kouvolan 
kaupungille, ei ole kohtuutonta (MRL 57 § 2 mom). 

Palautteen vaikutus kaavaratkaisuun: Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto 
merkitään tiedoksi. Kaava-alueella olevia betonisia voimajohtopylväitä ei ole 
kaavaluonnoksessa ehdotettu suojeltavaksi asemakaavalla, koska niiden kunto on 
viimeisimpien selvitysten mukaan huono ja ne muodostuisivat vaaraksi 
lähiympäristölle. Suojelu edellyttäisi mittavaa kunnostamista, joka muuttaisi pylväiden 
ulkonäköä. Kouvolan kaupunki katsoo, että pylväiden kunnostaminen turvallisiksi on 
kustannuksiltaan kohtuuton niiden omistajalle. Pylväiden osittaisesta säilyttämisestä 
on laadittu erillinen selvitys. Siinä pylväistä on ehdotettu säilytettävän 4…8 metriä 
korkeat torsot, joihin kiinnitettäisiin niiden historiasta kertovia opastauluja. Kooste 
pylväiden kuntotutkimuksista ja korjausselvityksestä sekä selvitys pylväiden 
osittaisesta säilyttämisestä on esitetty liitteissä 6 ja 7. 

 

Kymenlaakson museo ilmoitti lausunnossaan, että museoviranomaisten näkemys 
voimajohtopylväiden kulttuuri- ja rakennushistoriallisesta arvosta sekä suojelutarpeesta ei ole 
muuttunut aiemmasta. Pylväiden kulttuurihistoriallisen arvon ja kertovuuden kannalta on 
oleellista säilyttää kaikki olemassa olevat pylväät, koska pylväiden muodostama rivi selkeästi 
hahmotettavana kokonaisuutena kertoo paikalla kulkeneesta voimalinjasta. Kymenlaakson 
museo esittää lausunnossaan, että ”kaava-alueella sijaitsevat voimajohtopylväät suojellaan. 
Suojelun tulee näkyä asemakaavakartalla ja asemakaavamerkinnöissä. Lisäksi 
asemakaavamääräyksissä tulee olla huomio: ”Voimajohto-pylväitä ei saa purkaa. 
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Voimajohtopylväisiin liittyvistä korjaus- ja muutossuunnitelmista tulee pyytää 
aluevastuumuseon lausunto.”  

Palautteen vaikutus kaavaratkaisuun: Kymenlaakson museon lausunto merkitään 
tiedoksi. Kaava-alueella olevia betonisia voimajohtopylväitä ei ole 
kaavaluonnoksessa ehdotettu suojeltavaksi asemakaavalla, koska niiden kunto on 
viimeisimpien selvitysten mukaan huono ja ne muodostuisivat vaaraksi 
lähiympäristölle. Suojelu edellyttäisi mittavaa kunnostamista, joka muuttaisi pylväiden 
ulkonäköä. Kouvolan kaupunki katsoo, että pylväiden kunnostaminen turvallisiksi on 
kustannuksiltaan kohtuuton niiden omistajalle. Pylväiden osittaisesta säilyttämisestä 
on laadittu erillinen selvitys. Siinä pylväistä on ehdotettu säilytettävän 4…8 metriä 
korkeat torsot, joihin kiinnitettäisiin niiden historiasta kertovia opastauluja. Kooste 
pylväiden kuntotutkimuksista ja korjausselvityksestä sekä selvitys pylväiden 
osittaisesta säilyttämisestä on esitetty liitteissä 6 ja 7.  

 

Kymenlaakson pelastuslaitos ilmoitti lausunnossaan, että Kaava-alue on hyvin 
saavutettavissa mm. lähimmältä vakinaiselta paloasemalta, Kuusankosken paloasemalta. 
Tontin toteutussuunnitelmassa tulee huomioida nostolavayksikön toimintamahdollisuudet 
alueella ja sen sijainti Kemira Chemicals Oy:n konsultointivyöhykkeelle ja mahdollisen 
suuronnettomuuden vaikutuspiiriin. 

Palautteen vaikutus kaavaratkaisuun: Kymenlaakson pelastuslaitoksen lausunto 
merkitään tiedoksi. Asemakaava ohjaa alueen toteuttamista ja sijainti Kemira 
Chemicals Oy:n konsultointivyöhykkeellä ja sen kuuluminen mahdollisen 
suuronnettomuuden vaikutuspiiriin on huomioitu asemakaavaratkaisussa siten, että 
se ohjaa alueen toteuttamista turvallisuusriskit huomioivasti. Kaavamuutos ei 
toteutuessan lisää merkittävästi asukkaiden määrää alueella suhteessa nykyiseen 
asemakaavaan. 

 

KSS Verkko Oy ilmoitti lausunnossaan, että asemakaavan muutoksen myötä AL ja AH 
korttelialueelle tulee tulevaisuudessa tarvetta sähkön syötölle. Sähkön syötön toteutukselle 
tulee varata mahdollisuus sijoittaa KSS Verkko Oy:n puistomuuntamo VP tai AL, AH ja LPA 
korttelialueille. KSS Verkolla kulkee 20 kV maakaapeli VP korttelialueella, josta syöttö 
puistomuuntamolle tullaan ottamaan. Rakennuspaikkojen määrän myötä sähkönsyöttöä ei 
todennäköisesti voida toteuttaa olemassa olevasta verkosta. 

Palautteen vaikutus kaavaratkaisuun: KSS Verkko Oy:n lausunto merkitään tiedoksi. 
Puistomuuntamoiden sijoitusmahdollisuus sekä kortteli-, että puistoalueelle on 
huomioitu kaavamääräyksissä. 

 

Telia Oyj ilmoitti lausunnossaan, että sillä ei ole huomautettavaa kaavamuutoksesta. 

Palautteen vaikutus kaavaratkaisuun: Telia Oyj:n lausunto merkitään tiedoksi. 

 

Kuusankoski-seura ilmoitti mielipiteessään, että sen vaatii kaikkien neljän voimajohtopylvään 
suojelua, säilyttämistä ja kunnostamista. Voimajohtopylväät ovat arvokkaalla paikalla 
Kuusankosken keskustassa ja ne ovat olennainen osa paikkakunnan teollisuusimagoa. 
Pylväiden säilyttäminen ei estä alueen muuta rakentamista. 

Palautteen vaikutus kaavaratkaisuun: Kuusankoski-seuran mielipide merkitään 
tiedoksi. Kaava-alueella olevia betonisia voimajohtopylväitä ei ole 
kaavaluonnoksessa ehdotettu suojeltavaksi asemakaavalla, koska niiden kunto on 
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viimeisimpien selvitysten mukaan huono ja ne muodostuisivat vaaraksi 
lähiympäristölle. Suojelu edellyttäisi mittavaa kunnostamista, joka muuttaisi pylväiden 
ulkonäköä. Kouvolan kaupunki katsoo, että pylväiden kunnostaminen turvallisiksi on 
kustannuksiltaan kohtuuton niiden omistajalle. Pylväiden osittaisesta säilyttämisestä 
on laadittu erillinen selvitys. Siinä pylväistä on ehdotettu säilytettävän 4…8 metriä 
korkeat torsot, joihin kiinnitettäisiin niiden historiasta kertovia opastauluja. Kooste 
pylväiden kuntotutkimuksista ja korjausselvityksestä sekä selvitys pylväiden 
osittaisesta säilyttämisestä on esitetty liitteissä 6 ja 7. 

 

Pappilanpelto 6:n asukkaat ilmoittivat mielipiteessään, että uudet kuusikerroksiset asuintalot 
peittävät jokimaiseman pohjoisen suunnasta ja ovat maakuntakaavan vastaisia, koska ne 
eivät sopeudu kaavan mukaisesti olemassa olevaan rakennuskantaan ja niiden 
enimmäiskorkeus on suurempi kuin maakuntakaavassa esitetty 4-5 kerrosta. 
Asemakaavamuutoksen mahdollistama rakentaminen ei huomioi ympäröivää asutusta. 
Nykyisessä asemakaavassa rakennusalan etäisyys olemassa oleviin kiinteistöihin on 
suurempi kuin kaavaluonnoksessa ja rakennusoikeuden määrää on kasvatettu (+30 %). 
Nykyisen asemakaavan puistokaistat on kaavaluonnoksessa määritetty pysäköintialueeksi. 
Rantapuiston yleissuunnitelmassa esitetyt rakennusmassat ovat sellaisia, jotka sopisivat 
alueelle. Kaavaratkaisu poikkeaa tästä yleissuunnitelmassa esitetystä ratkaisusta. 
Rakennusten maksimikerrosluvun tulisi olla neljä. Kouvolan markkinatilanteessa korttelin 
toteuttamiseen menee 10-15 vuotta ja alueen viihtyvyys kärsii, kun se on työmaana vuosia. 

Palautteen vaikutus kaavaratkaisuun: Pappilanpelto 6:n asukkaiden mielipide 
merkitään tiedoksi. Palautteella ei ole vaikutusta kaavaratkaisuun seuraavin 
perustein:  

Rakennusten korkeus ja rakennusoikeuden määrä: Korttelin 196 nykyinen 
asemakaava mahdollistaa kahdeksan kerroksisten rakennusten rakentamisen 
alueelle. Asemakaavamuutoksen kaavaratkaisun lähtökohtana korttelin 196 osalta on 
ollut vuonna 2019 järjestetty tontinluovutuskilpailu. Kilpailun tavoitteena oli löytää 
mahdollisimman toteuttamiskelpoinen ratkaisu kyseiseen kortteliin niin, että nykyisen 
asemakaavan mukainen rakennusoikeus (n.  8 500 k-m2) ei merkittävästi muutu. 
Kouvolan kaupungin tavoite on mahdollistaa uusien asuntojen rakentaminen lähelle 
palveluja ja siksi kaavojen toteutettavuus on tärkeä huomioida niitä laadittaessa. 
Kilpailuun saatiin yksi ehdotus, jonka pohjalta kaavan suunnittelua on viety 
eteenpäin. Rakennushankkeen toteutettavuuden näkökulmasta viidestä kahdeksaan 
kerrosta on optimaalinen kerrosluku. Maakuntakaavassa ei ole ohjattu alueen 
kerroslukua toisin, kuin asukkaiden jättämässä mielipiteessä viitataan. Kerroslukua 
ohjataan sen sijaan Keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavassa, jonka keskeinen 
sisältö on esitetty tämän kaavaselostuksen kohdassa 3.2. Rakennusalat on korttelin 
196 osalta pyritty kaavaluonnoksessa ja kaavaehdotuksessa sijoittamaan siten, että 
rakennusten väleistä avautuu näkymiä joelle toisin kuin nykyisen kaavan 
lähtökohtana olevista puukerrostalokilpailun voittajaehdotuksista, joissa 
rakennusmassa on yhtenäinen. Tavoitteena on ollut säilyttää korttelin 
rakennusoikeus lähellä nykyistä. Rakennusoikeuden jakaminen useaan (vähintään 
kolme) erilliseen massaan johtaa siihen, että kerroksia tulee enemmän, kuin jos 
rakennusoikeus olisi yhdessä massassa. Nykyisen asemakaavan mukainen 
rakennusoikeus korttelissa 196 on ilmoitettu tehokkuusluvulla e=0,7, joka vastaa noin 
8 500 k-m2. Kaavaluonnoksen mukainen rakennusoikeus LPA alue mukaan lukien on 
7 950 k-m2. Kaavaehdotukseen se on merkitty tehokkuusluvulla e=0,8, joka vastaa 
samaa määrää. Tehokkuusluku on aiempaa suuri siksi, että korttelin pinta-ala on 
nykyistä pienempi. Rakennusoikeutta ei siis ole kasvatettu 30 % nykyiseen kaavaan 
verrattuna, kuten asukkaiden mielipiteessä mainitaan.  
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Rakennusalojen sijainti: Kaavaluonnoksessa esitetyt rakennuspaikat on sijoitettu 
siten, että myös rakennusten maantasokerroksesta avautuu näkymä Kymijoelle. 
Tämä on tärkeää rakennusten alimpien kerrosten houkuttelevuuden vuoksi. 
Kaavaehdotuksessa tarkemmat rakennusalat on esitetty ohjeellisena, jolloin 
rakennukset voidaan sijoittaa myös korttelin keskelle tai pohjoisreunaan. Pysäköinnin 
sijoittaminen rakennusten eteläpuolelle on kuitenkin kaavaehdotuksessa kielletty.  
Läntisimmän asuinrakennuksen rakennusala on sijoitettu kaavaluonnoksessa sekä -
ehdotuksessa yhtä kauas naapurikorttelin rajoista kuin nykyisessä kaavassa (30 m). 

Suhde Rantapuiston yleissuunnitelmaan ja korttelin 196 toteutuksen kesto: 
Rantapuiston yleissuunnitelmassa esitetty ratkaisu korttelin 196 osalta ei pohjaudu 
tarkempaan suunnitteluun eikä selvitykseen niiden toteutettavuudesta. Siksi sitä ei 
ole ollut järkevää ottaa kaavaratkaisun lähtökohdaksi. Rantapuiston maisema-
arkkitehtuurikilpailussa ja sen pohjalta laaditussa yleissuunnitelmissa on keskitytty 
puistoalueen kehittämisen suunnitteluun, ei korttelialueisiin. Korttelin 
toteutusaikatauluun ei asemakaavalla voida vaikuttaa, kuin osaltaan. Alue on nykyisin 
nurmipintaista pelikenttää ja rakennukset voidaan rakentaa niin, että vain 
rakennuksen ja sen asukkaiden tarvitsemien pysäköintipaikkojen vaatima alue ra-
kennetaan. Loput korttelialueesta voidaan säilyttää nykytilassa siihen saakka, kun 
rakentaminen etenee seuraaviin vaiheisiin. 

 

Asunto Oy Kouvolan Kustaankruunu ja Asunto Oy Kouvolan Pappilankaari ilmoittivat 
mielipiteessään, että ne ovat ottaneet kantaa korttelin 196 suunnitteluun jo 
tontinluovutuskilpailun jälkeen (12.2.2020), mutta kaavaratkaisu aiheuttaa edelleen huolta 
kaavaluonnoksessa esitetyn kerrosalan, suunniteltujen rakennusten lukumäärän, korkeuden 
ja sijainnin suhteen. Maakuntakaavassa on ohjeistettu että alueella uudisrakentamisen tulisi 
sopeutua olemassa olevaan rakennuskantaan, rakentamisen enimmäiskorkeus 4-5 kerrosta, 
näkymän joelle tulee säilyä ja erityistä huomiota on kiinnitettävä omaleimaisuuteen, 
kaupunkikuvan tasapainoisuuteen ja viihtyisyyteen. Suunnitelman nykyinen tonttivarauma 
kerrostaloryhmälle ei toteuta em. ajatuksia. Asunto osakeyhtiöt pelkäävät, että 
kaavaluonnoksessa esitetty rakennusten sijoitteluratkaisu voi vaikuttaa negatiivisesti 
ympäröivien asuntojen arvoon ja se huonontaa ympäröivien asujien maisemallista asumis-
viihtyvyyttä. Myös rakennusten toteutusjärjestys, sijoittelusta riippumatta, on asunto-
osakeyhtiöiden mielestä syytä ohjeistaa siten, että se alkaa itäisimmästä rakennuksesta. 
Hankkeen mahdollisesti pitkittyessä tai toteutuessa vain osin, on varmistettava että alueen 
rantapuistoon liittyvä osa viimeistellään siitä huolimatta siten että puiston toiminallinen 
hyötykäyttö ja maisemallinen ilme toteutuvat suunnitellusti myös raitin pohjoispuolella. 
Pallokentän alueelle ei pidä kaavoittaa kolmea kerrostaloa enempää ja kaavan 
mahdollistaman kerroskorkeuden tulee olla neljä. Läntisimmän tontin osalta mielipiteen 
jättäjät eivät hyväksy kaavaluonnoksen mukaista ratkaisua.  

Palautteen vaikutus kaavaratkaisuun: Asunto Oy Kouvolan Kustaankruunun ja 
Asunto Oy Kouvolan Pappilankaaren mielipide merkitään tiedoksi. Palautteella ei ole 
vaikutusta kaavaratkaisuun seuraavin perustein:   

Rakennusten korkeus: Korttelin 196 nykyinen asemakaava mahdollistaa kahdeksan 
kerroksisten rakennusten rakentamisen alueelle. Asemakaavamuutoksen 
kaavaratkaisun lähtökohtana korttelin 196 osalta on ollut vuonna 2019 järjestetty 
tontinluovutuskilpailu. Kilpailun tavoitteena oli löytää mahdollisimman 
toteuttamiskelpoinen ratkaisu kyseiseen kortteliin niin, että nykyisen asemakaavan 
mukainen rakennusoikeus (n.  8 500 k-m2) ei merkittävästi muutu. Kouvolan 
kaupungin tavoite on mahdollistaa uusien asuntojen rakentaminen lähelle palveluja ja 
siksi kaavojen toteutettavuus on tärkeä huomioida niitä laadittaessa. Kilpailuun 
saatiin yksi ehdotus, jonka pohjalta kaavan suunnittelua on viety eteenpäin. 
Rakennushankkeen toteutettavuuden näkökulmasta viidestä kahdeksaan kerrosta on 
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optimaalinen kerrosluku. Maakuntakaavassa ei ole ohjattu alueen kerroslukua toisin, 
kuin asukkaiden jättämässä mielipiteessä viitataan. Kerroslukua ohjataan sen sijaan 
Keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavassa, jonka keskeinen sisältö on esitetty 
tämän kaavaselostuksen kohdassa 3.2. Rakennusalat on korttelin 196 osalta pyritty 
kaavaluonnoksessa ja kaavaehdotuksessa sijoittamaan siten, että rakennusten 
väleistä avautuu näkymiä joelle toisin kuin nykyisen kaavan lähtökohtana olevista 
puukerrostalokilpailun voittajaehdotuksista, joissa rakennusmassa on yhtenäinen. 
Tavoitteena on ollut säilyttää korttelin rakennusoikeus lähellä nykyistä. 
Rakennusoikeuden jakaminen useaan (vähintään kolme) erilliseen massaan johtaa 
siihen, että kerroksia tulee enemmän, kuin jos rakennusoikeus olisi yhdessä 
massassa. Nelikerroksisten rakennusten toteuttaminen alueelle ei siis ole kaupungin 
määrittämien rakennusoikeuden määrää koskevien tavoitteiden eikä rakennusten 
liiketaloudellisen toteutettavuuden näkökulmasta mahdollista. 

Rakennusalojen sijainti: Kaavaluonnoksessa esitetyt rakennuspaikat on sijoitettu 
siten, että myös rakennusten maantasokerroksesta avautuu näkymä Kymijoelle. 
Tämä on tärkeää rakennusten alimpien kerrosten houkuttelevuuden vuoksi. 
Kaavaehdotuksessa tarkemmat rakennusalat on esitetty ohjeellisena, jolloin 
rakennukset voidaan sijoittaa myös korttelin keskelle tai pohjoisreunaan. Pysäköinnin 
sijoittaminen rakennusten eteläpuolelle on kuitenkin kaavaehdotuksessa kielletty.  
Läntisimmän asuinrakennuksen rakennusala on sijoitettu kaavaluonnoksessa sekä -
ehdotuksessa yhtä kauas naapurikorttelin rajoista kuin nykyisessä kaavassa (30 m). 

Korttelin 196 toteutuksen kesto, alueen nykyisten asuntojen arvo ja asumisviihtyisyys: 
Korttelin toteutusaikatauluun ja järjestykseen ei asemakaavalla voida vaikuttaa, kuin 
osaltaan. Alue on nykyisin nurmipintaista pelikenttää ja rakennukset voidaan 
rakentaa niin, että vain rakennuksen ja sen asukkaiden tarvitsemien 
pysäköintipaikkojen vaatima alue rakennetaan. Loput korttelialueesta voidaan 
säilyttää nykytilassa siihen saakka, kun rakentaminen etenee seuraaviin vaiheisiin. 
Tontinluovutuskilpailun voittaneen rakennusliikkeen kanssa on sovittu, että 
rakentaminen aloitetaan korttelin itäreunasta. Kaavamuutos ei poikkea nykyisestä 
kaavasta käyttötarkoitukseltaan ja sisällöltäänkin vain sen verran, ettei sen voida 
faktisesti katsoa vaikuttavan naapuruston asuntojen arvoon suhteessa nykyiseen 
asemakaavaan. Kaavamuutoksen jälkeen Rantapuiston alueen rakentaminen 
voidaan aloittaa myös niiltä osin, mitkä ovat nykyisessä asemakaavassa merkitty 
korttelialueiksi. 

 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 

5.1 Kaavan rakenne 

Asemakaava pitää sisällään Kuusankosken Rantapuisto nimisen puiston, korttelit 170 ja 196, 
yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueen (ET) sekä puistoon 
rajautuvan vesialueen (W). Kortteli 196 koostuu asuin-, liike- ja toimistorakennusten 
korttelialueesta (AL) ja asumista palvelevasta yhteiskäyttöisestä korttelialueesta (AH). 
Kortteli 170 on merkitty liikerakennusten korttelialueeksi (KL). 
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Kuva 12. Ote Pallokentän asemakaavamuutoksen kaavakartasta 

 

5.1.1 Mitoitus 
Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueen rakennusoikeus on merkitty 
tehokkuusluvulla e=0,8. Kerrosalaksi muutettuna luku vastaa 8 430 k-m². Liikerakennusten 
korttelialueelle on merkitty rakennusoikeudeksi 6 500 k-m² ja autopaikkojen korttelialueelle 
650 k-m². Asumista palvelevan yhteiskäyttöisen korttelialueen rakennusoikeudeksi on 
määritetty 50 k-m². Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten 
korttelialueelle on rakennusoikeudeksi merkitty 50 k-m². 

Korttelialueiden suurin sallittu kerrosmäärä vaihtelee kaava-alueen sisällä. Korttelissa 196 
asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueella suurin sallittu kerrosmäärä on kuusi (VI). 
Asumista palvelevalla yhteiskäyttöisellä korttelialueella suurin sallittu kerrosmäärä on yksi (I). 
Liikerakennusten korttelialueella suurin sallittu kerrosmäärä on viisi (V).  

Autopaikkojen osalta kaavassa on määrätty seuraavasti: ”Asunnot 1 ap/85 k-m2, liike- ja 
toimistotilat, julkiset lähipalvelut, majoitustilat 1 ap/75 k-m2. Rakennusten varsinaisiin 
kerroksiin sijoitettavaa kerrosalaan laskettavaa teknistä-, varasto- tai huoltotilaa ei oteta 
huomioon autopaikkatarvetta määritettäessä. Pyöräpysäköintipaikat 1 / 50 k-m2. Vähintään 
50% paikoista on osoitettava katetusta ja lukitusta tilasta. Kerroksessa olevat 
ilmanvaihtokonehuoneet ym. tekniset tilat lasketaan kerrosalaan. Näihin tiloihin ei kohdistu 
autopaikkavelvoitetta. Porrashuonetilojen kerrosalasta huomioidaan kunkin kerroksen osalta 
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enintään 15 k-m2 autopaikkatarvetta määriteltäessä. Rakennusten väliseinien kerrosalasta 
huomioidaan rakennusoikeutta laskiessa maksimissaan 200 mm.”  

 

5.1.2 Palvelut 
Palveluita on mahdollista sijoittaa koko kaava-alueelle. Kaavaratkaisu mahdollistaa liike- ja 
toimistotilojen sijoittamisen kortteliin 196, vaikka sen pääkäyttötarkoitus onkin asuminen. 
Korttelissa 170 sijaitsevan Hotelli Sommelon toiminta on mahdollista jatkossakin, sillä 
kaavaratkaisu mahdollistaa kaupallisten palveluiden lisäksi julkisten lähipalveluiden ja 
asumisen sijoittamisen kortteliin. Asumisen osuus ei saa kuitenkaan ylittää 50% 
rakennusoikeuden määrästä. Puisto- ja vesialueelle saa sijoittaa puiston toimintaa tukevaa 
matkailu-, liike- ja virkistysrakentamista, kuten kahvila- ja ravintolarakennuksia, uima- ja 
venelaitureita, -luiskia sekä niihin liittyviä rakenteita. 

 

5.1.3 Aluevaraukset 
5.1.3.1 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue AL 

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue sijaitsee korttelin 196 pohjoisosassa 
Korttelialueelle on merkitty sitova rakennusala sekä ohjeelliset neljä rakennusalaa ja suurin 
sallittu kerrosmäärä (VI). Korttelialueen rakennusoikeus on esitetty tehokkuusluvulla (e=0,8). 
Pysäköinnille varattu alue (p) on merkitty ohjeellisena korttelialueen luoteisosaan. 
Korttelialueen pohjois- ja länsireunaan on merkitty säilytettävä/istutettava puurivi. 

 

5.1.3.2 Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue AH  
Korttelin 196 eteläosa on merkitty asumista palvelevaksi yhteiskäyttöiseksi korttelialueeksi. 
Korttelialueelle on merkitty suurin sallittu kerrosmäärä ja rakennusoikeus. Koko korttelialue 
on merkitty Istutettavaksi alueen osaksi, joka on rakennettava pääasiassa ulko-oleskelu- ja 
leikkialueeksi olevaa puustoa säilyttäen ja täydentäen. Alueelle saa sijoittaa myös muita 
pihatoimintoja ja rakentaa pihapiiriä täydentäviä ja jäsennöiviä rakennelmia kuten katoksia, 
huvimajoja tms. 

 

5.1.3.3 Liikerakennusten korttelialue KL 
Kortteli 170 on osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi (KL), ja sille on merkitty 
rakennusala, maksimirakennusoikeus ja suurin sallittu kerrosmäärä (5). Julkisten 
lähipalvelujen ja asumisen (max 50%) sijoittaminen kortteliin on sallittu sekä maanalainen 
autopaikkojen säilytyspaikka. Kaavassa on määrätty, että rakennus tulee rakentaa kiinni 
korttelin idänpuoleiseen rakennusalan sivuun. 

 

5.1.3.4 Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue ET 
Jätevesipumppaamon alueelle on merkitty yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien 
rakennusten ja laitosten korttelialue (ET). Korttelialueelle on merkitty suurin sallittu 
kerrosmäärä ja rakennusoikeus.  

 

5.1.3.5 Puisto 
Noin puolet kaava-alueesta on merkitty puistoksi (VP), joka on nimetty Kuusankosken 
Rantapuistoksi. Puistoon oi ole merkitty muita merkintöjä, kuin ohjeellinen jalankululle ja 
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polkupyöräilylle varattu alueen osa, joka on linjattu kaava-alueen itäpäästä länsipäästä ja 
kahdesta kohtaa liittymään Pappilanpellontielle. Osalla matkaa puistoraitin kaavamerkintään 
liittyy lisämääräys ”jolla huoltoajo on sallittu”. Tällä merkinnällä pyritään mahdollistamaan 
puistoon mahdollisesti sijoittuvien palvelujen, kuten kahvilan huolto. Puistoa koskee aiemmin 
esitettyjen määräysten lisäksi seuraava määräys: Kuusankosken Rantapuistoon sijoittavien 
toimintojen, rakenteiden ja rakennelmien suunnittelussa on huomioitava Kymijoen 
vedenpinnan vaihtelut ja joen mahdollinen tulviminen.  

 

5.1.3.6 Vesialue W 
Kymijoen ranta on merkitty vesialueeksi (W) ja sitä koskee seuraava määräys: Vesialueelle 
sijoitettavat rakennukset ja rakennelmat tulee perustaa kelluviksi ja kiinnittää 
rantarakenteeseen. Kymijoen pohja on kaava-alueella hyvin saastunut ja kaavamääräyksellä 
on pyritty ehkäisemään sen häiriöttömyys. 

 

Kaavakartassa on esitetty myös muita aluetta koskevia määräyksiä: 

 

HULEVEDET JA YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO 

Rakennusluvan yhteydessä on laadittava kiinteistökohtainen hulevesisuunnitelma. 
Suunnitelmassa on esitettävä myös rakentamisaikaiset hulevesien hallintajärjestelyt ja siitä 
tulee pyytää tarvittavat viranomaislausunnot. Korttelikohtaisessa hulevesisuunnitelmassa 
hulevesien hallinnan edellyttämät järjestelmät saavat sijaita korttelin yhteiskäyttöalueella. 
 
Kortteleissa 170 ja 196 rakennusalalle ja sen ulkopuolelle saa sijoittaa tontin ja korttelialueen 
yhteiskuntateknistä huoltoa palvelevia johtoja, laitteita, rakennuksia ja muita rakennelmia. 
Rakennettaessa viemärin padotuskorkeuden alapuolelle, kiinteistöön tulee tarvittaessa tehdä 
kiinteistökohtainen pumppaamo. Katuun rajautuvilla tonttien osilla on varattava mahdollisuus 
johtojen kunnossapitoon ja varauduttava mahdollisiin johtorasitteiden perustamisiin. 

 

KIINTEISTÖJEN TURVALLISUUS 

Kaava-alue kuuluu Seveso III-direktiivin mukaisen vaarallisia kemikaaleja käsittelevän ja 
varastoivan laitoksen konsultaatiovyöhykkeeseen. Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää 
suunnitelma pelastustoimenpiteistä huomioiden alueen turvallisuusriskit. Rakennukset tulee 
varustaa pelastusviranomaisen hyväksymillä kaasuntunnistimilla sekä automaattisesti 
sulkeutuvalla koneellisella ilmastoinnilla. Rakennusluvasta on pyydettävä 
pelastusviranomaisen lausunto. 
 
RAKENTAMISTAPA 

Rakennusten tulee olla harja- tai pulpettikattoisia. Rakennuksen vesikaton tulee olla 
väritykseltään punainen. Rakennusten pääjulkisivumateriaalin ja päävärityksen tulee olla 
samaan katuun rajoittuvilla korttelin osa-alueilla yhdenmukainen. Korttelissa 196 
rakennusten julkisivuissa tulee käyttää pääosin puuta. Korttelissa 170 julkisivun värityksen 
tulee olla vaalea. 
 
Ilmanvaihtokonehuoneita ei saa sijoittaa asemakaavassa ilmoitetun kerrosmäärän 
yläpuolelle. Kerroksessa olevat ilmanvaihtokonehuoneet ym. tekniset tilat lasketaan 
kerrosalaan. Näihin tiloihin ei kohdistu autopaikkavelvoitetta. 
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Talousrakennusten katot tulee ensisijaisesti toteuttaa viherkattoina. 
 
Porrashuonetilojen kerrosalasta huomioidaan kunkin kerroksen osalta enintään 15 k-m2 
autopaikkatarvetta määriteltäessä. Rakennusten väliseinien kerrosalasta huomioidaan 
rakennusoikeutta laskiessa maksimissaan 200 mm. 
 
Korttelissa 196 saa rakennusalan ulkopuolelle sijoittaa kevyitä rakennelmia, kuten 
pyöräkatoksia. Tontin rakentamattomasta osasta saadaan päällystää liikenteelle ja pihamaan 
toiminnoille välttämätön osa. Muu osa tontista on varustettava istutuksin ja pidettävä 
hoidettuna. Alueella oleva kasvillisuus on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä. 
Rakennusluvan yhteydessä on esitettävä tonttia koskeva pihajärjestely- ja 
istutussuunnitelma, joka on toteutettava rakentamisen yhteydessä. Tonttien väliselle rajalle ei 
tarvitse rakentaa paloseinää. 
 
MUUT ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET 

Liike- ja toimistorakennusten korttelialueelle saa sijoittaa julkisia lähipalveluita ja 
asumista. Asumisen osuus ei saa ylittää 50% rakennusoikeuden määrästä. Olemassa 
olevalle/ennen 1.1.2020 rakennusluvan saaneelle rakennukselle voidaan myöntää muutos- 
ja korjaustöiden rakennuslupa sen estämättä, mitä asemakaavassa on määrätty tontin 
rakennusalasta, silloin kun olemassa oleva rakennus sijaitsee sen alueen ulkopuolella, joka 
on kaavassa merkitty rakennusalaksi. 
 
Puistoalueelle saa sijoittaa puiston toimintaan, yhdyskuntateknisiin järjestelmiin, verkostoihin 
ja niiden huoltoon liittyviä johtoja, putkia, rakennelmia ja laitteita. Puisto- ja vesialueelle saa 
sijoittaa puiston toimintaa tukevaa matkailu-, liike- ja virkistysrakentamista, kuten kahvila- ja 
ravintolarakennuksia, uima- ja venelaitureita, -luiskia sekä niihin liittyviä rakenteita. 
 
Kuusankosken Rantapuistoon sijoittavien toimintojen, rakenteiden ja rakennelmien 
suunnittelussa on huomioitava Kymijoen vedenpinnan vaihtelut ja joen mahdollinen 
tulviminen. Vesialueelle sijoitettavat rakennukset ja rakennelmat tulee perustaa kelluviksi ja 
kiinnittää rantarakenteeseen. Kaikessa rakentamisessa on huomioitava alueen 
ominaispiirteet ja alueelle laadittu yleissuunnitelma. 
 
 
TONTTIJAKO  
Tämän asemakaavan muutoksen alueella rakennuskortteliin on 
laadittava erillinen tonttijako. 
 

5.2 Kaavan vaikutukset 

5.2.1 Rakennettu ympäristö, kaupunkikuva ja kulttuuriperinnön vaaliminen 
Kaava täydentää ja eheyttää alueen rakennettua ympäristöä ja kaupunkikuvaa. Rakennusten 
korkeus (5-6) mukailee Kuusankosken keskustan muiden niin kutsuttujen pistetalojen 
korkeutta. Vaikka rakennusten kaavan sallima maksimikorkeus ylittääkin yleiskaavan 
suosituksen yhdellä kerroksella, ei vaikutus ole merkittävä.   

Kortteliin 170 on mahdollista toteuttaa korkeintaan viisikerroksinen uudisrakennus. Kaavassa 
on määrätty rakentamaan rakennus kiinni korttelin Kuusaantien puoleiseen rakennusalueen 
rajaan kiinni ja toteuttamaan julkisivut vaaleina. Näin mahdollinen uudisrakennus toimisi 
nykyisen Hotelli Sommelon tavoin Kuusankosken keskustan vaaleana porttina yhdessä 
toisella puolella Kuusaantietä sijaitsevan Kuusankoskitalon kanssa. 
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Korttelin 196 julkisivujen osalta on kaavassa määräys käyttää materiaalina pääasiassa 
puuta. Tällä määräyksellä on pyritty sopeuttamaan rakennukset korttelin länsipuolella oleviin 
pääosin puupintaisiin rivi- ja pientaloihin sekä lisätä ylipäänsä puurakentamista.  

Kaava-alueella olevia betonisia voimajohtopylväitä ei ole kaavaluonnoksessa ehdotettu 
suojeltavaksi asemakaavalla, koska niiden kunto on viimeisimpien selvitysten mukaan huono 
ja ne muodostuisivat vaaraksi lähiympäristölle. Suojelu edellyttäisi mittavaa kunnostamista, 
jolloin pylväiden suojeluarvot kärsivät, ja kunnostus olisi taloudellisesti kohtuutonta 
suhteessa niiden maisemalliseen merkittävyyteen ja käyttöarvoon. Pylväiden suojelematta 
jättäminen heikentää kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden pylväiden säilymismahdollisuuksia. 
Pylväät on mahdollista säilyttää osittain kaavan liitteenä 6 olevan suunnitelman mukaisesti ja 
siten tuoda näkyvästi esiin pylväiden edustamaa alueen teollisuushistoriaa.  

 

5.2.2 Tekninen huolto 
Alueen tekninen huolto on varmistettu varaamalla nykyiselle jätevesipumppaamolle oma 
Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue (ET) ja 
merkitsemällä korttelialueille johtoa varten varatut alueen osat. Lisäksi kaavaan on merkitty 
seuraavat hulevesin hallintaa koskevat määräykset: Rakennusluvan yhteydessä on 
laadittava kiinteistökohtainen hulevesisuunnitelma. Suunnitelmassa on esitettävä myös 
rakentamisaikaiset hulevesien hallintajärjestelyt ja siitä tulee pyytää tarvittavat 
viranomaislausunnot. Korttelikohtaisessa hulevesisuunnitelmassa hulevesien hallinnan 
edellyttämät järjestelmät saavat sijaita korttelin yhteiskäyttöalueella. Korttelien teknisen 
huollon järjestämistä helpottamaan on merkitty seuraava määräys: Kortteleissa 170 ja 196 
rakennusalalle ja sen ulkopuolelle saa sijoittaa tontin ja korttelialueen yhteiskuntateknistä 
huoltoa palvelevia johtoja, laitteita, rakennuksia ja muita rakennelmia. Kaavaan liittyvät myös 
seuraavat määräykset: Rakennettaessa viemärin padotuskorkeuden alapuolelle, kiinteistöön 
tulee tarvittaessa tehdä kiinteistökohtainen pumppaamo. Katuun rajautuvilla tonttien osilla on 
varattava mahdollisuus johtojen kunnossapitoon ja varauduttava mahdollisiin johtorasitteiden 
perustamisiin. 

 

5.2.3 Liikenne ja pysäköinti 
Liikenteen osalta kaavassa ei ole esitetty merkittäviä muutoksia nykytilanteeseen. 
Rantapuiston läpi jo nykyisin kulkevan puistoraitin kohdalle on merkitty ohjeellinen 
jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jota on jatkettu nykyisestä länteen 
rantapuiston yleissuunnitelman mukaisesti. Korttelin 170 aluetta on pienennetty sen 
länsiosasta toteuttamattoman autopaikoitusalueen osalta ja alue on otettu osaksi puistoa. 
Autopaikat on mahdollista sijoittaa kyseisessä korttelissa ainakin osin maanalaiseen tilaan, 
jos maaperän rakennettavuus sen sallii. Kaavaratkaisussa on lähtökohtana ollut kyseisen 
korttelin osalta se, että mahdollinen uudisrakennus toteutetaan nykyistä rakennusta 
korkeammaksi, mutta pinta-alaltaan pienemmäksi, jolloin autopaikoille jää tilaa maantasossa 
nykyistä enemmän. Korttelissa 196 autopaikat sijoitetaan korttelin sisään. Puiston käyttäjille 
ei ole varattu pysäköintialuetta kaava-alueelle. Korttelin 170 itäpuolella on Rantapuiston 
yleissuunnitelmassa esitetty katualueelle sijoittuva pysäköintialue ja kaava-alueen 
pohjoispuolella on runsaasti yleistä pysäköintiä. 

 

5.2.4 Sosiaalinen ympäristö, terveys ja turvallisuus sekä palvelut 
Rantapuiston kehittäminen alueen asukkaita palvelevaksi ”vihreäksi olohuoneeksi” lisää 
sosiaalisen ympäristön laatua. Myös korttelin 196 asumista palveleva yhteiskäyttöinen 
korttelialue lisää asukkaiden satunnaista kohtaamista, kun neljän kerrostalon oleskelualueet 
on sijoitettu yhtenäiselle jaetulle alueelle. Kaava-alue sijoittuu nykyisten palvelujen 
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läheisyyteen ja koko sen alueelle on mahdollista sijoittaa uusia palveluja. Puistoon on sen 
tarkemmissa suunnitelmissa esitetty runsaasti toiminnallisuutta, kuten leikkipaikka, laitureita 
ja liikuntavälineitä.  

Kaavaratkaisun terveellisyys ja turvallisuus on varmistettu turvallisuutta lisäävillä 
määräyksillä: Kaava-alue kuuluu Seveso III-direktiivin mukaisen vaarallisia kemikaaleja 
käsittelevän ja varastoivan laitoksen konsultaatiovyöhykkeeseen. Rakennusluvan 
yhteydessä tulee esittää suunnitelma pelastustoimenpiteistä huomioiden alueen 
turvallisuusriskit. Rakennukset tulee varustaa pelastusviranomaisen hyväksymillä 
kaasuntunnistimilla sekä automaattisesti sulkeutuvalla koneellisella ilmastoinnilla. 
Rakennusluvasta on pyydettävä pelastusviranomaisen lausunto. Liikenneturvallisuutta on 
lisätty merkitsemällä korttelin 196 luoteiskulmaan liittymäkielto.  

 

5.2.5 Viheralueet, maisema ja luonnonympäristöt 
Noin puolet kaava-alueesta on puistoa. Ranta-alue on varattu julkiseksi virkistysalueeksi, 
josta osa on suunniteltu rakennetuksi ja osa luonnonmukaisemmaksi puistoalueeksi. Alueella 
ei ole havaittu arvokkaita luontokohteita, mutta luonnon monimuotoisuutta on pyritty 
lisäämään Rantapuiston tarkemmassa suunnittelussa. Maiseman kannalta merkittävin 
vaikutus kaavaratkaisulla on korttelin 196 osalta. Nykyinen avoin pelinurmi tulee korttelin 
toteutuessa muuttumaan maksimissan kuusikerroksisiksi rakennuksiksi ja niiden paikoitus- ja 
oleskelualueiksi. Ero nykyiseen asemakaavaan verrattuna ei kuitenkaan ole suuri ja 
vaikutukset ennemminkin myönteiset kuin kielteiset suuriman sallitun kerrosmäärän 
laskiessa kahdeksasta kuuteen. 

 

5.2.5.1 Yhdyskuntarakentamisen kustannukset ja talous 
Kaavaratkaisu ei lisää yhdyskuntarakentamisen kustannuksia muutoin kuin puiston 
toteuttamisen osalta. Puiston kehittäminen nykyistä monipuolisemmaksi ja 
toiminnallisemmaksi on tarkoitus tehdä useamman vuoden aikana ja sen tavoitteena on 
lisätä Kuusankosken keskustan vetovoimaisuuttaa asuinpaikkana ja lisätä kaupunkilaisten 
viihtyvyyttä. Kaikille avoimien ja ilmaisten liikunta- ja leikkipaikkojen käyttö lisää asukkaiden 
terveyttä ja hyvinvointia ja parhaimmassa tapauksessa vähentää sosiaali- ja terveysmenoja. 
Siten siihen käytetty taloudellinen satsaus maksaa parhaimmillaan itsensä takaisin. Korttelin 
196 rakentaminen lisää tontinluovutusvoiton kautta kaupungin tuloja ja korttelin 170 
kehittäminen voi lisätä muun muassa matkailutuloja, jos hotellin kapasiteetti ja vetovoima 
kasvaa nykyisestään. 

 

5.3 Ympäristön häiriötekijät 

Kaavaratkaisu ei lisää ympäristön häiriötekijöitä. Kuusaantien reunaa lukuun ottamatta 
kaava-alue on hyvin hiljainen. Nykyistä korkeampi rakentaminen korttelissa 170 voisi suojata 
kaava-alueen itäosaa nykyistä vieläkin paremmin Kuusaantien melulta. 

 

5.4 Kaavamerkinnät ja -määräykset 

Kaavamerkinnät ja -määräykset ilmenevät kaavakartasta. Ne noudattavat 
ympäristöministeriön julkaisemia ohjeita ja ne täydentävät alueen lainvoimaisen 
oikeusvaikutteisen Kuusankosken kaupunki, ydinkeskustan osayleiskaava 2002-2015:n sekä 
Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan merkintöjä ja määräyksiä. Kaava on 
myös voimassa olevan Kymenlaakson maakuntakaavan maankäyttöratkaisujen mukainen. 
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5.5 Nimistö 

Asemakaavan muutoksessa puistoalue on nimetty Kuusankosken Rantapuistoksi, kuten 
siihen saumattomasti liittyvä ja sen koillispuolella oleva puistoaluekin on nimetty. Muuten 
alueen nykyinen nimistö säilyy ennallaan.  

 

 

6 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TOTEUTUS JA AJOITUS 
 

Asemakaava- ja asemakaavan muutos valmistuu hyväksymismenettelyyn vuonna 2021. Osa 
puistoa koskevista yleisen alueen suunnitelmista ja ne rakennussuunnitelmat sekä niihin 
liittyvät rakennusluvat, jotka perustuvat kaavamuutoksessa muuttuneeseen korttelin 170 
käyttötarkoitusten muutoksiin, on mahdollista hyväksyä vasta asemakaavan lainvoimaiseksi 
tulemisen jälkeen.  

Korttelin 196 ja puiston tarkempaa toteuttamista ohjaavat Rantapuiston yleisen alueen 
suunnitelmat ja tontinluovutuskilpailun voittajaehdotus, jonka toteuttamista valvoo viime 
kädessä kaupungin rakennusvalvonta. Rantapuiston yleisen alueen suunnitelmat hyväksyy 
tekninen lautakunta.  

 

Kouvolassa 10.5.2021 

                                                  
Kaisa Niilo-Rämä     Anne Kangasniemi-Kuikka  
kaavoitusarkkitehti     kaupunginarkkitehti  
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