
Liikunnan palveluverkkoselvitys
2020-2030

KOUVOLAN KAUPUNGIN LIIKUNTAPAIKKAVERKOSTON NYKYTILA 
JA LINJAUKSIA TULEVAISUUTEEN



Liikuntapaikkaselvityksen 
tavoitteet

1. Kouvolan kehittäminen liikunta- ja urheilukaupungiksi 
sekä liikuntaan kannustavaksi ympäristöksi

2. Kustannustehokas, laadukas, turvallinen 
ja monipuolinen palveluverkko, joka suhteutetaan 
hoito- ja kunnossapitoresursseihin

3. Liikuntapaikkojen monikäyttöisyys; 
kohteet ovat nykyistä monipuolisemmin 
muunneltavissa

4. Alueellisten liikuntapaikkakeskittymien korostaminen 
ja väestökehityksen huomioiminen

5. Liikuntapaikkojen profilointi eri lajeille 
ja lajiryhmille

Liikunnan olosuhteita 
kehittämällä edistetään fyysistä 

aktiivisuutta, terveyttä ja 
liikunnan kansalaistoimintaa.



Liikuntapaikkaselvityksen suuntaviivat

• Vapaasti käytettävien ja helposti saavutettavien 
arkiliikunnan ja matalan kynnyksen liikuntapaikkojen 
rakentamisella luodaan kaikille kuntalaisille mahdollisuus 
liikkua ja harrastaa

• Määritellään millaisia palveluita missäkin tarjotaan -
palvelu voi olla lähi-, alueellinen tai kaupunkitasoinen 
palvelu

• Liikuntapalveluita voidaan keskittää muodostamalla 
suurempia liikuntapaikkakeskittymiä tai sijoittamalla 
joitakin erityispalveluita hyvin saavutettavissa oleville 
paikoille. 

• Etäisyydet asuinalueilta palveluihin eivät saa kuitenkaan 
kasvaa liian suuriksi eivätkä asuinalueiden omat palvelut 
jäädä kokonaan toteutumatta. 

Liikunnan olosuhteita 
kehittämällä edistetään fyysistä 

aktiivisuutta, terveytä ja 
liikunnan kansalaistoimintaa.



Muiden palloilutilojen kuntokartoitukset, peruskorjaukset ja tarvearviointi

2022 2024 20282019 20302026

Monitoimihalli-projekti  valmis 2026-2028 (20 M€ PPP)

Liikuntapaikkaverkon tiivistäminen

Pidemmän aikavälin liikuntapaikkojen kehittäminen

Nopeat olosuhdeparannukset palloilu

Valkealan uimahalli

Uimahalliverkko  valmis 2026-2028 (16 M€, 10 M€ säästö)

Inkeroisten uimahalli

Aikajana ja suunnitelma



Alueellinen profilointi

• Saviniemen kehittäminen jalkapallon ykkösalueeksi

• Valkeala hiihtourheilun keskittymäksi

• Kuusankoski yleisurheilun ykköskenttä

• Keskustaan monitoimihalli palloilun ja jääurheilun tarpeisiin

• Urheilupuiston ja Palomäen kehittämissuunnitelma

• Uimahalliratkaisun vaikutukset energiaratkaisuihin ->
keskittämällä monitoimihallin yhteyteen mahdollisuus jopa 25% 
energiansäästö

• Lajeja harrastetaan muuallakin, mutta luodaan kullekin lajille 
ykkösolosuhteet 



Palloiluhallit

• Nykyiset palloiluhallit vaativat peruskorjauksia –

kuntotarkastukset isoihin palloiluhalleihin

• Nopeat olosuhdeparannukset

• Lajikohtainen profillointi: 
Kuusankosken Urheilutalo: mattoalustaa käyttävät lajit esim. salibandy ja lentopallo

Lyseon liikuntahalli: parkettilajit

Saviniemi: jalkapallo, jenkkifutis pesäpallo

• Uudet kasvavat lajit tarvitsevat tilat, joissa otetaan huomioon 

lajien vaatimukset riittävällä tavalla -> lakkautettavien 

uimahallien, jäähallien ja koulurakennusten mahdollinen 

uusiokäyttö 



Jäähallit

• Nykyiset jäähallit ovat tekniikaltaan vanhoja, osassa tehty yksittäisiä 

parannuksia

• Kahden jäähallin sulkeminen vuoteen 2026 mennessä, Inkeroisten 

jäähalliyhtiön purkaminen 2020

• Vuokrasopimusten ja hintojen tarkistaminen/yhdenmukaistaminen

• Jääurheilun keskittäminen Lumon areenan ympärille rakennettavalle 

harjoitusjäälle

 Toiminnallista synergiaa sekä erityisesti energiaratkaisuja, jotka 

täyttävät 2030 haasteet. 

 Suurten tapahtumien tilojen yhteiskäyttö mahdollista



Uimahalliverkko

• Tavoitteena tiivistää uimahalliverkkoa merkittävästi:

• Urheilupuiston ja Kuusankosken uimahallit korvataan 

uudella uimahallilla 2026 mennessä 

• Valkealan ja Inkeroisten uimahallien saneerausten ja 

jatkokäytön tarve arvioidaan v. 2028 mennessä

• Puustellin sopimus päätetään jo vuonna 2020

• Lakkautettavien uimahallien purku tai uimahallin 
muuttamista toiseen liikuntakäyttöön



Lähiliikuntapaikat

• Kouvolan kaupungin lähiliikuntapaikkojen määritelmä: 

”Lähiliikuntapaikalla tarkoitetaan päivittäiseen 

liikuntaan tarkoitettua, vapaassa ja maksuttomassa 

käytössä olevaa liikuntapaikkaa, joka sijaitsee koulun  

tai asuinalueella käyttäjiensä helposti ja turvallisesti 

saavutettavassa paikassa”. 

• Lähiliikuntapaikan toteutus lähtee paikallisista 

tarpeista ja lähtökohdista. Tavoitteena 

lähiliikuntapaikan liikunnallinen monikäyttöisyys, 

ympärivuotisuus sekä viihtyisyys. 



Ulkokentät, kuntoradat ja ladut

• Ulkokenttien kunto vaihtelee huomattavasti, useat kentät 
peruskorjauksen tarpeessa

• Hoitoluokitus:
I    laadukkaasti hoidetut 
II   kunnossapito tarpeen mukaan
III  poistetaan palveluverkosta asteittain

• Nurmikentistä tekonurmeen. EU:n mahdollinen 

kumirouhekielto v. 2021



Kuntoradat ja - ladut

• Hoitoluokitukset 1. laadukkaasti hoidetut, 2. resurssien 

mukaisesti hoidettavat ja 3. palveluverkoista poistettavista 

kuntoradoista 

• Poistettavia kohteita 43 km 

• Palveluverkkoon jäävien kuntoratojen kuivatuksen, tasauksen 

ja pinnoituksen sekä valaistuksen uusinta eri osissa Kouvolaa 

vuosittain. Samalla huonokuntoiset opasteviitoitukset 

uusitaan.

• Tykkilumilatujen tukea tarkastellaan/yhdenmukaistetaan.



KESKUSTA ALUE

Kuntoradat ja – ladut (lakkautuvat)

REITTI ALUE REITTINUMERO PITUUS (km) VALAISTUS
HOITOLUOKKA

1 2 3

Hinkismäki Kouvola 10 2,1 KYLLÄ X

Koihainaho Koria 23 9 EI X

Niinimäki Koria 24 2,4 KYLLÄ X

Vaskirinne Elimäki 25 1,0 KYLLÄ X

Vaskirinne-Haukkavuori Elimäki 26 0,9 EI X

Karhunkangas Inkeroinen 45 2,6 EI X

Tuohikotti Tuohikotti 29 1,5 KYLLÄ X

Jaala Jaala 32 3,5 EI X

Haudanonnenvuori Jaala 33 1,9 KYLLÄ X

Siikava Jaala 34 5,9 EI X

Vuohijärvi Vuohijärvi 37 1,7 KYLLÄ X

Selänpää-Vuohijärvi Selänpää-Vuohijärvi 38 6,3 EI X

Selänpää Selänpää-Vuohijärvi 39 1,2 KYLLÄ X

Tirva - 2,5 KYLLÄ X



Ulkojäät

• Nykyisin ulkojäitä 57 kpl - ehdotetaan poistettavaksi 27 kpl

• Paremmat resurssit jäljelle jäävien laadukkaaseen 

kunnossapitoon

• Lukuisten luonnonjäiden keskittäminen alueellisiin 

tekojääratkaisuihin. Tekojäillä pyritään parantamaan 

matalan kynnyksen liikuntatoiminnan olosuhteita: 

luistelukausi kestää lokakuusta maaliskuuhun ja olosuhteet 

pystytään takaamaan lähes koko 6 kuukauden jaksolle.

• Retkiluisteluradoille ei myönnetä avustuksia.



Ulkojäät (lakkautuvat)

• Aitomäki, Anttila,Enäjärvi, Hallaslampi, Kiehuva, Killingin kenttä, 
Kimola, Kuusaanlammen retkiluistelurata, Kyllikintie, Kytöaho, 
Lautaro, Markankylä, Mattila, Mäkikylä, Oravala, Pihkatie, Pilkka 
(2024), Pilkanmaa (2020), Rauhavirta, Ruotsalainen koulu, 
Selänpää, Tornionmäki, Tuohikoti, Ummeljoki, Valkealan 
luistelualue (tulevan koulun alue), Vuohijärvi 



Yleisurheilukentät

14 kpl Pintamateriaali

Anjalan yleisurheilukenttä tiilimurska Kentän peruskorjaus (materiaalin korvaus jollain muulla)

Elimäen yleisurheilukenttä hiilimurska Kentän peruskorjaus (materiaalin korvaus jollain muulla)

Inkeroisten yleisurheilukenttä tiilimurska Kentän peruskorjaus lähivuosina (hyppylaatikoiden uusiminen), kunto ok

Kouvolan keskusurheilukenttä Novotan Kentän peruskorjaus lähivuosina (huoltomaalaus ja-ruiskutus), monitoimihalli

Korian urheilukenttä Novotan Kentän peruskorjaus lähivuosina (huoltomaalaus ja-ruiskutus)

Kuusankosken urheilukenttä Novotan Peruskorjaus valmistui 08/2019 (1,25m€)

Saviniemen urheilukenttä kumiasfaltti Kentän peruskorjaus (materiaalin korvaus jollain muulla)

Selänpään urheilukenttä Poistetaan palveluverkosta

Sippolan urheilukenttä Poistetaan palveluverkosta

Tirvan urheilukenttä hiekka Poistetaan palveluverkosta

Tuohikotin urheilukenttä kivituhka Poistetaan palveluverkosta

Valkealan urheilukenttä Novotan Kentän peruskorjaus lähivuosina (huoltomaalaus ja-ruiskutus)

Voikkaan yleisurheilualue maalattu asfaltti 
(ei joustoa)

Poistetaan palveluverkosta

Vuohijärven urheilukenttä Poistetaan palveluverkosta

• Koulujen käyttötarve ja uusi kouluverkko huomioitava
• Investoinnit suuria, kun uusitaan kiertävien ratojen kenttiä



(14 kpl)

Anjalan nurmikenttä Nurmikentän kunto ok

Elimäen nurmikenttä Poistetaan palveluverkosta

Inkeroisten nurmikenttä Nurmikentän kunto ok

Korian Hiivurin kenttä Poistetaan palveluverkosta

Korian nurmikenttä Nurmikentän kunto ok

Kouvolan keskusurheilukenttä Peruskorjaustarve ~20t€, Huom! monitoimihallin mahdollinen sijainti (lakkautus)

Kurkisuon harjoittelualue Poistetaan palveluverkosta

Kuusankosken Lassilan jalkapallokenttä Perusparannus oheispalveluihin ja kastelujärjestelmään

Kuusankosken pallokenttä – Sommelon
kenttä

Poistetaan palveluverkosta

Kuusankosken urheilukenttä Peruskorjaus 08/2019, Kouvolan yleisurheilun ykköskenttä, oheistoimintojen jatkokehitys

Saviniemen II-nurmi Peruskorjaustarve ~20t€

Sippolan ruohokenttä Poistetaan palveluverkosta

Valkealan nurmikenttä Nurmikentän kunto ok

Voikkaan pallokenttä Poistetaan palveluverkosta

Nurmikentät • Luononnurmikenttien pintamateriaaleja vaihdetaan tekonurmeen, jolloin 
tehostetaan kenttien käyttöastetta ja pidennetään käyttöaikaa vuodessa. 
Samalla  säästetään kustannuksia.

• Osa urheilukentistä ja luonnonnurmikentistä tulee säilyttää 
luonnonnurmipinnalla, koska yleisurheilu tarvitsee luonnonnurmea



Tekonurmikentät • EU:n kumirouhekielto mahdollisesti v. 2021 
 SBR-rouhe kielletään ja siirrytään korvaaviin materiaaleihin
 Syynä erityisesti rouheen terveysvaikutukset

• Myös tekonurmikentät vaativat huoltoa (rouheen lisääminen, harjaukset jne.)

Tekonurmikentät

Saviniemi Pinta: Saviniemen kentän tekonurmen uusiminen ja samalla kentän lämmityksen uusiminen 
vastaamaan nykyisiä jalkapallokentän standardeja. 
Katsomot: Katsomorakenteiden uusiminen
Valaistus: Stadionin valaistuksen peruskorjaus (LED)
Rakennukset: Huoltorakennuksen peruskorjaus + edustustilat

Lehtomäki Pinta: Lämmitetyn tekonurmen uusiminen 5-10 vuoden sisällä, kumirouheen lisääminen joka 
vuosi (6000 kg / vuosi)

Sarkola Pinta: Sarkolan kentän uusiminen keväällä 2020 (250-300t€)

Valkeala Pinta: Routavaurioiden kunnostaminen, päätyjen ja sivujen muuttaminen tekonurmelle 
(turva-alue)

Elimäki Pinta: Kentän uusiminen ei lähitulevaisuudessa, 8 vs. 8, koulukäytössä

Hiekkatekonurmikentät

Kouvolan urheilupuisto Tekonurmen uusiminen 2020 kauden jälkeen

Kuusankosken urheilupuisto Peruskorjauksen tarvetta ei lähivuosina



Hiekkakentät

• Pintamateriaalien 
vaihtaminen tekonurmeen osaan 
kentistä tai vanhojen 
tekonurmikenttien 
käyttötarkoituksen muuttaminen 

• Tehostaa kenttien käyttöastetta 
ja pidentää käyttöaikaa 
vuodessa.

• Pioneeripuiston pesäpallokentän 
uudelleen käyttöönotto 
oheisrakennuksineen ja 
pintamateriaaliksi tekonurmi

Eskolanmäen hiekkakenttä Pioneeripuiston pesäpallokenttä

Haanojan hiekkakenttä Saviniemen hiekkakenttä

Hiivurin hiekkakenttä Sumulaakson hiekkakenttä

Hallasentien kenttä Tornionmäen hiekkakenttä

Jaalan hiekkakenttä Vahteron hiekkakenttä

Kalajan hiekkakenttä Voikkaan hiekkakenttä

Kaunisnurmen hiekkakenttä Kasakkakallion kenttä

Killingin kenttä Katajamäen kenttä

Kuusankosken alakenttä Kouvolankylän hiekkakenttä

Lehtomäen hiekkakenttä Pioneeripuiston pallokenttä

Mansikka-ahon hiekkakenttä Raussilan pallokenttä

Mattilan hiekkakenttä Selänpään urheilukenttä

Nevantien hiekkakenttä Markankylän kenttä

n. 25 kpl, osa hiekkakentistä talvisin luistelukäytössä, kesäisin pesäpalloilun käytössä



Uimarannat

20 uimarantaa
2 talviuintipaikkaa

Sihvakan uimapaikka

Lautaron uimapaikka

Tirvan uimapaikka (Röllänranta)

Vekaran uimapaikka

Rautjärven uimapaikka

Uimilan uimapaikka

Siikavan uimapaikka

Haukkavuoren uimapaikka

Vuohijärven uimapaikka (Horpunranta)

Kanoottilaiturit (Voikoski, Siikakoski, Orilampi)

Poistettavat kohteet, viitoitus ja rakennukset poistettava

Siirto Kyville

• EU-rannat säilyvät uimarantaverkostossa
• Käyrälammen uimarannan jatkokehittäminen ja 

rakentaminen esteettömäksi rannaksi
• Uimarantojen poistamisesta tulevat säästöt ovat 

vähäiset. 
• Kouvolan virkistysalueyhdistyksen (Kyvi) mahdollisuus 

ottaa joitakin uimarantoja hoitoonsa



Erityisliikuntapaikat
AMPUMARADAT LISÄTIEDOT

Tyrrin ampumakeskus Tilapalvelujen vuokria

Puhjonmäen ilma-aserata Kuusankosken Ampujien harjoittelupaikka, Tilapalvelujen vuokria

Mielakan jousiampumarata Kymen Jousen harjoittelupaikka

Hevosmäen ampumarata Myllykosken Ampujien harjoittelupaikka

Yrttikankaan ampumaurheilukeskus Kouvolan Urheiluampujien hanke, kaupungin mahdolliset vastuut: Tien parannus, melusuojavallit

LASKETTELURINTEET JA ALAMÄKIPYÖRÄILY LISÄTIEDOT

Mielakan rinnekeskus/Mielakka Bike Park Käyttöoikeussopimus Mielakan rinnekeskus Oy:n kanssa 2019-2029 – sopimus 110 000€/v

Vuohivuoren laskettelukeskus Poistetaan palveluverkosta

Haukkavuoren laskettelukeskus Poistetaan palveluverkosta

MOOTTORIURHEILURADAT LISÄTIEDOT

Tykkimäen moottoriurheilukeskus Kilpailutus käynnissä – sopimus 2023 saakka, ulkopuolisen toimijan pitämä, Tilapalvelujen 
vuokria

Kymintehtaan speedwayrata Yhdistyksen ylläpitämä rata, kaupungin osuus pintamateriaalissa

Kuusankosken pienoisautorata Kymen Pienoisautokerhon harjoittelu- ja kilpailupaikka

RATSASTUS LISÄTIEDOT

Suursuon ratsastuskeskus Vuokrattu Kouvolan ratsastajat ry:lle (1009,13 € / kk), esitetään myytäväksi (Tilapalvelut)



Kaupungin omistukset

KOHDE ESITYS

Kuusankosken Golfkeskus Oy 
(Koski-Golf)

Luovutaan Koski Golfin 
osakkeista pitkällä jänteellä 
yhteistyössä Oy:n kanssa

Kuusankosken Palloiluhalli Oy 
(Sami Hyypiä Areena)

Omistusosuuden kasvattaminen

Anjalankosken jäähalli Oy 
(Inkeroisten jäähalli)

Anjalankosken Jäähallin 
yhtiömuodon purkaminen 2020

Kuusankosken Tennishalli Oy Osakkeiden myynti

Lampila Golf Oy Osakkeiden myynti

Kotkan Golf Oy Osakkeen myynti

Valkealan Mailapelihalli Oy Sopimuksen irtisanominen 

Kuntosalit

• Suurten sisäliikuntatilojen (uimahallit, jäähallit, 
isot palloiluhallit) yhteydessä olevat kaupungin 
kuntosalit pidetään hyvässä kunnossa ja niitä 
kehitetään uusimalla laitteistoja.

• Kuntosaliverkkoa supistetaan liikuntaverkon 
supistuksen yhteydessä.

• Sähköistetään kuntosalien sisäänkäynti sekä 
mahdollistetaan mobiililaitteiden hyödyntäminen 
kuntosalimaksujen ostamiseen

• Yksityisten kuntosalitarjonnan huomioiminen 
kaupungin omassa kuntosaliverkossa

• Sopimuskuntosalit lakkautetaan

Auvonranta

Mustila Gym

Lyseon liikuntahallin kuntosali: vain koulujen ja 
ohjattujen liikuntaryhmien käyttöön


