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Suunnittelualue
Suunnittelualue käsittää 
Kuusankosken urheilupuiston, sekä 
sen ympärillä olevat virkistysalueet 
Kettumäen, Hirvimäen ja 
Lassilanpellot



Tavoite
• Suunnitelman tavoitteena oli alueen 

kokonaisvaltainen tarkastelu ja tulevaisuuden 
vision muodostaminen poikkihallinnollisesti.

• Tavoitteena oli luoda suuntaviivat
aktiivipuistomallin toteuttamiselle asukkaiden 
näkökulmaa ja toiveita painottaen.

• Työ tukee myös tulevia kaavahankkeita sekä 
uuden yhtenäiskoulun ja päiväkodin 
rakentamista. Suunnitelmassa on huomioitu 
uuden uimahallin sijoittumismahdollisuudet.

• Tulevaisuuden urheilu- tai aktiivipuistojen tulisi 
yhdistää kilpaurheilun, kuntoliikunnan sekä 
hyvinvoinnin tarpeet.

Kuvassa ve 2:n sisääntulonäkymä Uimahallintieltä



Sisältö
• Kehittämissuunnitelma sisältää 
katsauksen suomalaisten ja 
kouvolalaisten liikuntatottumuksiin, alueen 
analyysin ja kolme osin vaihtoehtoista 
suunnitelmaa alueen kehittämiseksi.

• Vaihtoehdoissa painottuvat eri teemat:
Ve 1: koko perheen aktiivipuisto
Ve 2: luonnonläheinen virkistyskeidas
Ve 3: monipuolinen urheilun    
harjoituskeskus

• Suunnitelmassa on huomioitu eri 
vuodenajat ja käyttäjäryhmät

Kuvassa ve 3:n talvinäkymä hiihtostadionilta



• Pääpainona kaikille avoimien ja maksutta 
käytettävien liikuntapaikkojen tarjonta

• Nykyisistä liikuntapaikoikoista 
parannetaan eritoten niitä, jotka tukevat 
aktiivipuisto-teemaa ja ovat asukkaiden 
keskuudessa suosittuja, kuten fresbeegolf
ja hiihtomaa.

Ve 1 koko perheen aktiivipuisto

Kuvassa ve 1:n näkymä alueen keskiosasta



Ve 1 pohjoisosa



Kuvassa talvinäkymä alueen pohjoisosan pulkkamäestä



Ve 1 keskiosa



Kuvassa näkymä alueen keskiosasta



Ve 1 eteläosa



Ve 2 luonnonläheinen virkistyskeidas
• Keskeisessä roolissa vaihtoehdossa 2 
ovat luontoarvot, metsiin sijoittuvat 
liikuntapaikat ja kustannustehokkuus.

• Uusina liikunta- ja virkistyspaikkoina 
esitetään mm. alamäkipyörärataa, 
metsäkuntosalia, terveysmetsää, 
kotapaikkoja, köysiseikkailupaikkaa  ja 
kalliokiipeilypaikkaa.

Kuvassa ve 2:n näkymä uuden koulun metsäpihalta



Ve 2 pohjoisosa



Ve 2 keskiosa



Kuvassa sisääntulonäkymä Uimahallintieltä



Ve 2 eteläosa



Kuvassa näkymä alueen keskiosasta, jossa kuntorata 
ylittää kuntoportaat sillalla Kettumäen luoteisrinteessä



Ve 3 monipuolinen urheilun harjoituskeskus
• Vaihtoehdossa 3 on tutkittu, miten aluetta 
voisi enimmillään kehittää ilman talouden 
asettamia rajoituksia.

• Alueelle on tutkittu uusien
sisäliikuntapaikkojen rakentamista sekä 
runsaasti erilaisia ulkoliikuntapaikkoja 
sekä maauimala.

Kuvassa ve 3:n näkymä uuden uimahallin ja maauimalan suuntaan



Ve 3 pohjoisosa



Ve 3 keskiosa



Kuvassa näkymä uuden yhtenäiskoulun edustalta



Kuvassa näkymä hiihtostadionilta



Ve 3 eteläosa



Talvikäyttö
• Kaikissa vaihtoehdoissa on tutkittu myös alueen 
talvikäyttöä. Vaihtoehdossa 2 ja 3 alueen 
pohjoisosan hiihtomaata on laajennettu ja 
pulkkamäkeä parannettu. Nauhan lenkkiä on 
muotoiltu uudelleen ja suunniteltu lyhyempiä 
lisälenkkejä sekä siltayhteys Kettumäen 
hiihtoladulle. Urheilukentästä on ehdotettu 
kehitettävän hiihtostadion ja luistelualueita on 
suunniteltu kaksi, tekojää koulun läheisyyteen ja 
laajempi luistelukenttä pesäpallokentälle.



Kiitos!
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