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KOUVOLAN RAKENNEMALLI 

• Alueiden käytön 

kehityskuva 

• Ekotehokas 

yhdyskuntarakenne 

• Keskusten kehittäminen 

• Maaseudun palvelukylät 

• Olevan infran 

hyödyntäminen 

• Kevyt liikenne ja 

joukkoliikenteen 

kehittäminen 

• Alueiden omaleimaisuus 
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KOUVOLAN KESKEISEN KAUPUNKIALUEEN YLEISKAAVA 
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Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava 

Tavoitteet 

I Kokonaisuuden hallinta ja ohjaaminen 

• Yhdistyneen kunnan yhdyskuntarakenteen ja 

kaavavarantojen uudelleen tarkasteleminen ilman 

vanhoja kuntarajoja 

• Tarkoituksenmukaisten kasvusuuntien ratkaiseminen, 

monipuolisen ja laadukkaan asuntotarjonnan 

turvaaminen kaupungin eri osa-alueilla  

• Keskeisten viheralueiden sekä niiden välisten 

yhteyksien turvaaminen, Kymijoen rantojen 

virkistyskäyttömahdollisuuksien lisääminen 

 

 

 
23.11.2012 Hannu Luotonen 

4 



5 

Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava 

Tavoitteet 

• Alueen kilpailukyvyn, vetovoiman ja huomioarvon 

lisääminen 

• Päätieverkon tarkasteleminen, maankäyttöä tukevan 

liikenneverkon yleispiirteinen suunnitteleminen 

• Olemassa olevien työpaikka-alueiden maankäytöllisten 

edellytysten turvaaminen ja uusien sijoittamispaikkojen 

mahdollistaminen 
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Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava 

Tavoitteet 

• Olemassa olevien keskusten kehittäminen ja 

vahvistaminen 

– Keskustojen kaupunkikuvallisen ilmeen ja 

viihtyisyyden parantaminen 

– Kaupallisen ydinkeskustan kehittäminen Kouvolassa 

ja Kuusankoskella 

– Aluekeskusten aseman turvaaminen ja 

lähipalveluverkoston säilyttäminen 
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Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava 

Tavoitteet  

II Kaupunkirakenteen suunnitelmallinen 

kehittäminen 

• Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja tiivistäminen 

• Hajarakentamisen ohjaaminen lieve- ja ranta-alueilla 

• Luonto- ja maisemallisten arvojen esilletuominen ja 

huomioonottaminen maankäytön suunnittelussa, 

yhtenäisen maisemakuvan ja maiseman 

pirstoutumattomuuden vaaliminen 
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Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava 

Tavoitteet  

• Viheryhteyksien sekä yhtenäisten viheralueiden 

turvaaminen  

• Rakennetun ja rakentamattoman vyöhykkeen rajan 

selkiyttäminen ja korostaminen 

• Uudisrakentamisen sijoittaminen alueelle maiseman 

luonnon- ja kulttuuripiirteet huomioon ottaen  

• Identiteettitekijöiden ja paikallisten vahvuuksien 

korostaminen  

• Rantojen käytön periaatteiden selkiyttäminen (virkistys, 

loma-asuminen, asuminen, maa- ja metsätalous) 
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Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava 

Tavoitteet 

III Kouvolan ja Kuusankosken ydinkeskustojen 

maankäytön kehittäminen 

• Toimivan ja tarkoituksenmukaisen rakenteen ja 

liikennejärjestelmän kehittäminen 

– Kaupunkikuvallisen kehittämisen kohdealueet 

– Kaupallisen kehittämisen kohdealueet 

– Liikenteellisesti kehitettävät alueet Keskustojen 

elinvoiman turvaaminen 

• Arvokkaan kulttuuriympäristön ja rakennuskannan 

vaaliminen 
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Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava 

Tavoitteet  

IV Yleiskaavan toteuttamissuunnitelman 

laatiminen 

• Alueiden toteuttamisjärjestyksen määritteleminen 

• Asuntotuotanto ja työpaikka-alueiden varanto 

• Väestökehitys ja väestörakenteen muutokset 

• Asuntotuotannon ja väestökehityksen vaikutukset 

kunnallisiin palveluverkkoihin 
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VT6 Parantaminen, tavoitteet 

• Kouvolan keskeisellä kaupunkialueella on eheä ja 

tehokas yhdyskuntarakenne, joka ei kokonaisuutena 

arvioiden lisää liikkumistarvetta tai liikennesuoritetta 

 

• Kouvolan keskeisellä kaupunkialueella on aiempaa 

parempi sisäinen saavutettavuus ja valtateillä 6 ja 15 

aiempaa vähäisempi estevaikutus niin että kiertohaitat 

jalankulkijoille, pyöräilijöille ja moottoriajoneuvo-

liikenteelle vähenevät. Kaupunginosien ja aluekeskusten 

väliset yhteydet julkisella liikenteellä, autolla,  pyörällä ja 

jalan ovat toimivat ja turvalliset. 
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VT6 Parantaminen, tavoitteet 

• Olemassa olevien työpaikka-alueiden maankäytölliset 

edellytykset on turvattu ja uusia tai vaihtoehtoisia 

sijoittumispaikkoja on nykyisen rakenteen yhteydessä tai 

muuten eri liikennevälineillä hyvin saavutettavissa 

olevissa paikoissa.  

 

• Kevyen liikenteen kulkumuoto-osuus kasvaa  

 

• Joukkoliikenteen järjestämisen ja käytön edellytykset 

paranevat 
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Ydinkeskustan kehittäminen 
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Hannu Luotonen 23.11.2012 

Kouvolan keskustavisio 
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Matkakeskuksen alue 
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Tervaskankaan liikealue 
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Kiitos! 

26.11.201
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Kirjoita tähän nimi dian perustyyli -tilassa 

 


