Kouvolan kaupunki
Tekniikka- ja ympäristöpalvelut
Yhdyskuntatekniikan suunnittelu

KATU-JA YLEISEN ALUEEN SUUNNITELMASELOSTUS
8.10.2018

Kohteen nimi:

Rykmentinpuisto

Piirustus nro:

2-30.1

8.10.2018

Selostuksen laati:

Marika Viinanen, Ramboll Finland Oy

8.10.2018

Selostuksen hyväksyi: Tapani Vuorentausta

8.10.2018

Tekninen lautakunta

Pvm

Lähtökohdat ja nykytilanne
Rykmentinpuisto sijaitsee Kaunisnurmen kaupunginosassa (2). Alue on voimassaolevassa asemakaavassa VP/s merkinnällä, jolla ympäristö säilytetään.
Puisto sijaitsee kasarmialueen keskellä Kasarminmäen laella. Kouvolan kasarmialue on venäläisten 1910-luvulla rakentama tiilikasarmialue. Puiston itäpuolella sijaitsee keskeisesti upseerikerho ja sen molemmin puolin upseerien
asuintalojen rivi ja ortodoksinen kirkko. Länsipuolella puistoa ovat varsinaiset
kasarmirakennukset. Puiston pohjoisosasta on yhteys metsäiseen Kasarminmäenpuiston lähivirkistysalueeseen. Eteläpuolella puistoa on omakotitalovaltaista asuinaluetta.
Puistossa on useita hyväkuntoisia säilytettäviä puita.
Hankkeen sisältö
Laajuus ja kustannusarvio
Puiston pinta-ala on n. 17500 m2.
Puiston perusparantamisen kustannusarvio on 250 000 € (alv 0 %), joka sisältää myös suunnittelun ja rakennuttamisen kustannukset.
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Huonokuntoiset puut poistetaan ja puustoa myös harvennetaan tietyiltä osin.
Muutamia uusia lehtipuita istutetaan poistettavien tilalle. Pensaskasvillisuus uusitaan lähes kokonaan, myös puistoa reunustava leikattu pensasaita. Kahden
pensasryhmän edustalle on suunnitelmassa esitetty taideteosvaraus.
Kivituhkakäytävien rakennekerrokset ja pinta uusitaan. Käytäväverkosto pysyy
lähes entisellään, ainoastaan kaksi liittymää Prikaatintielle poistetaan käytöstä.
Upseerikerhon edustalla oleva muuri- ja porrasrakenne uusitaan. Ylätasanteen
kiveysalue laajenee ja muurin edustalle puiston suuntaan rakennetaan ympyräaiheinen perenna-alue penkkeineen. Samankaltainen pyöreä perennaryhmä
istutetaan toisen, säilytettävän muurin ylätasanteelle.
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Nurmialueelle esitetään varaus esiintymislavalle. Yhdelle osalle nurmialuetta
kylvetään sipulikukkaniitty.
Tasaus ja kuivatus
Upseerikerhon edustan muuri- ja porrasrakenteen viereiset käytävät ja kiveysalue sovitetaan nykyisiin maanpinnan tasoihin. Puiston Prikaatinkadun suuntainen pääkäytävä kuivatetaan salaojin, jotka johdetaan olemassa oleviin hulevesikaivoon ja avo-ojaan.
Valaistus
Puistokäytävälle asennetaan puistovalaisimet. Upseerikerhon edustan muuri
kohdevalaistaan, samoin osa puiston männyistä. Taideteosvarauksille on esitetty suunnitelmaan myös kohdevalaistus. Prikaatintien katuvalaistus uusitaan.
Kunnossapito
Rykmentinpuiston hoitoluokitus on A2 (Käyttöviheralueet).
Esteettömyys
Puisto täyttää esteettömyyden perustason vaatimukset. Portaat ovat kierrettävissä käytävien kautta.
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