
 

 

Arvoisat kesäasukkaat 
Lämmin tervehdys ja tervetuloa viettämään kesää aktiiviseen Kouvolaan. Perinteiseen 

kesäkirjeeseemme on koottu ajankohtaista infoa ja vinkkejä kesän viettoon. Ohessa olevasta 

tuoreesta tiedotuslehdestä löytyy paljon hyödyllistä tietoa kaupungin palveluista ja niiden 

kehittämisestä. Lehden tapahtumaliite kertoo parhaat tärpit kesäloman ajanvietteeksi. 

Maailman tilanne on meillä kaikilla mielessä. Kouvolassa ja Suomessa eletään edelleen 

rauhallisissa ja turvallisissa oloissa. Ukrainan sodalla ja kiristyneellä kansainvälisellä tilanteella on 

kuitenkin omat heijastevaikutuksensa myös Suomeen ja Kouvolaan. Kaupunki varautuu niihin eri 

tavoin. Suuntaviivat varautumistyölle ja niistä viestimiselle löytyvät kaupunginhallituksen 

tammikuussa hyväksymistä valmius- ja kriisiviestintäsuunnitelmista. Ajantasaista tietoa tilanteesta 

ja toimenpiteistä jaetaan verkkosivuillamme kouvola.fi/ukrainankriisi ja kouvola.fi/turvallisuus.  

Asu kaupungissa järven rannalla  

Suomalaisten haave asumisesta kaupungissa järven rannalla on mahdollista Kouvolassa. Vanhoja 

rantayleiskaavoja päivitetään ja osaa ranta-alueista kaavoitetaan ensimmäistä kertaa.  

Korian ja Anjalan välille laadittava Kymijoen keskiosien rantayleiskaava pyritään saamaan 

hyväksymiskäsittelyyn kuluvan vuoden syksyllä. Kymijoen pohjoisosien rantaosayleiskaava on 

tavoitteena saada luonnoksena nähtäville syksyllä 2022. Pyhäjärven ja Iso-Ruhmaan 

rantayleiskaavan päivitystä koskeva suunnittelutyö aloitetaan loppuvuoden 2022 aikana. Sen 

kaavaluonnos pyritään saamaan nähtäville vuonna 2023. Lisäksi on meneillään erillisistä Pohjois-

Kouvolan järvialueen kaavamuutoskohteista koostuva kaavamuutos, jota pyritään saamaan 

kaavaehdotusvaiheeseen ja hyväksymiskäsittelyyn talvella 2022/2023.  

Kaavahankkeiden loppuunsaattamisen myötä on jatkossa mahdollista lisätä pysyvää ranta-

asumista. Kouvolassa halutaan sallia mahdollisimman laajasti nykyisten loma-asuntojen ottaminen 

pysyvään asumiskäyttöön. Ympärivuotista ranta-asumista pyritään lisäämään mm. Oravalan, 

Siikavan ja Kimolan kylissä. Tavoitteena on saada kaikki Kouvolan ranta-alueet kaavoitettua 

vuoteen 2035 mennessä.  

Lue lisää: kouvola.fi/ranta-asuminen ja kouvola.fi/ykvireilla 

Kouvolan keskustassa tarjolla tontteja rakentamiseen 

Kouvola tarjoaa uusia mahdollisuuksia myös kaupunkiasumiseen. Kouvolan keskustaajamassa 

tontteja omakotirakentamiseen löytyy mm. Haanojanpihalla, Kalalammella ja Vatajanpuistossa. 

Hurmaavaan museokortteliin tulee luovutettavaksi tarjousten perusteella kolme pientalotonttia. 

Uusia kerrostalotontteja on tarjolla Kouvolatalon vieressä Museokorttelin tuntumassa Halkotorilla, 

Kiskoraitilla ja Marjoniementiellä.  

Muutama kerrostalotontti on jo tällä hetkellä varattuna ja odottaa rakentamista. Mm. Kouvolan 

Asunnot suunnittelee viihtyisää ja kohtuuhintaista vuokra-asumista Kouvolan keskustaan. 

Lue lisää ja katso vapaat tontit: kouvola.fi/tontitalueittain 

  

http://kouvola.fi/ukrainankriisi
http://www.kouvola.fi/turvallisuus
http://www.kouvola.fi/ranta-asuminen
http://www.kouvola.fi/ykvireilla
http://www.kouvola.fi/tontitalueittain


 

 

Yhteisöllisyyttä asukastoimikunnassa  

Vapaa-ajan asukkaat ovat tärkeä osa myös alueellisia yhteisöjä. Kaupungissa toimii vapaa-ajan 

asukkaiden oma asukastoimikunta, jonka avulla on mahdollista vaikuttaa kaupungin 

päätöksentekoon ja lisätä vuorovaikutusta. Mikäli vapaa-ajan asunto vaihtuu pysyväksi asunnoksi, 

olet lämpimästi tervetullut mukaan Kouvolan aluetoimikuntien toimintaan.  

Lue lisää: kouvola.fi/aluetoimikunnat  

Palveluja kehittämässä  

Kouvola on paikka aktiiviselle elämälle ja unelmiesi laadukkaalle arjelle. Kouvolan kaupunki 

kehittää palveluverkkoaan strategiansa mukaisesti lasten ja nuorten kasvua tukien. 

Palveluverkkojen sopeuttaminen perustuu asiantuntijaselvityksiin ja kaupunginvaltuuston tekemiin 

linjauksiin. Toimenpiteillä on jo saavutettu säästöjä, ja niitä suunnataan palveluiden laadun 

parantamiseen. Yhtenä esimerkkinä tästä ovat vireillä oleva urheilulukiostatuksen hakeminen ja 

perusopetuksessa tehtävä, entistä määrätietoisempi kiusaamisen vastainen työ.   

Kokemuksia ja tekemistä Kouvolassa 

Kouvola tarjoaa jatkossa entistä enemmän mahdollisuuksia oman näköiseen vapaa-aikaan. 

Tykkimäen alueella sijaitseva Käyrälammen alue kehittyy tänä ja tulevana vuonna. Käyrälammen 

rannoilla on monipuolisesti erilaisia aktiviteetteja ja palveluita kaiken ikäisille ja erilaisia loma- ja 

vapaa-ajanviettohetkiä etsiville: hiekkarantoja, urheilumahdollisuuksia, huvittelua ja elämyksiä. 

Veneilijöiden upea kesäkohde Kimolan kanava yhdistää Kymijoen Päijänteelle ja edelleen 

Vesijärven, Keiteleen ja Kansallisveden vesistöihin. Kanavan erityispiirteitä ovat ainutlaatuinen 

kalliotunneli sekä kahdentoista metrin sulutuskorkeus. Virtakiven vierassataman palvelut kehittyvät 

tänä kesänä mm. polttoainejakelun myötä ja vierassataman venepaikkavaraukset tulevat 

toimimaan jatkossa mobiilivarauksella. 

Kun kaipaat tekemistä kesäpäiviisi, löydät tietoa Kouvolan matkailukohteista ja kesätapahtumista 

visitkouvola.fi-sivustolta. Tänä kesänä on esimerkiksi hieno mahdollisuus kokea kansainvälistä 

tunnelmaa mm. KymiGP-raveissa 18.6. Kouvolan raviradalla tai MotoGP:n MM-osakilpailussa Iitin 

KymiRingillä 8.–10.7.  

Turvallista mökkikautta ja aktiivista kesää!  

 

 

 

Marita Toikka, kaupunginjohtaja 

 

 

Osoiterekisteri:  Väestötietojärjestelmä, Digi- ja väestötietovirasto, Vuorikatu 1, 45100 Kouvola 

http://www.kouvola.fi/aluetoimikunnat
http://www.visitkouvola.fi/

