Kouvolan kaupunki
Tekniikka- ja ympäristöpalvelut
Yhdyskuntatekniikan suunnittelu

YLEISEN ALUEEN SUUNNITELMASELOSTUS

1 (2)
31.5.2017

Alueen nimi:

Kaupungintalonpuisto

Piirustus nro:

1-76.1

Pvm. 31.5.2017

Selostuksen laati:

Anniina Saimakoski /
Maijastiina Lintukangas

Pvm. 31.5.2017

Selostuksen hyväksyi: Tapani Vuorentausta
Tekninen lautakunta

Pvm. 12.6.2017
Pvm.

Lähtökohdat ja nykytilanne
Kaupungintalonpuisto sijaitsee Kankaan (1.) kaupunginosassa ja alue on esitetty
piirustuksessa 1-76.1.
Alueella on voimassa oleva asemakaava, ja puisto on kaavassa merkinnällä IP (istutettava puistoalue).
Kaupungintalonpuisto rajautuu pohjoispuolelta Kouvolan kaupungintalon pihaalueeseen, länsipuolelta Salpausselänkatuun, itäpuolelta liike- ja asuntokerrostalojen korttelialueeseen ja etelästä Liikemiehenkatuun. Kaupungintalonpuisto on rakennettu 1960-luvulla, jonka jälkeen sen ilme on muuttunut. Puistosta ovat hävinneet sinne alkuperäisen suunnitelman mukaiset istutusalueet sekä käytävälinjojen
suoraviivaisuus. Alue toimii tällä hetkellä lähinnä läpikulkureittinä. Puiston puut ovat
osittain huonokuntoisia, ja ne tekevät puiston länsireunasta synkän. Nykyiset kalusteet ovat enimmäkseen hyväkuntoisia, mutta penkkien määrä on ylimitoitettu. Puiston valaistusta on korjattu ja muutettu vaiheittain, joka näkyy valaisinmallien moninaisuutena.
Hankkeen sisältö
Laajuus ja kustannusarvio
Kunnostettavan puiston laajuus on noin. 0,7 ha.
Kustannusarvio on 190 000 € (alv 0%), joka sisältää myös suunnittelun ja rakennuttamisen kustannukset.
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Kivituhkapintaiset puistokäytävät kunnostetaan ja käytävien linjat palautetaan suoremmiksi. Puiston keskiosaan tehdään uusi käytävä. Uuden käytävän yhteyteen
tehdään laajempi kivituhkapintainen alue, jossa voi pelata esimerkiksi petanquepeliä.
Istuskelualueita ja niillä olevia penkkejä vähennetään. Istuskelualueiden taakse istutetaan köynnöksiä ja pensaita. Vanhat nupukiveyspinnat uusitaan. Pelialueen vieressä olevan istuskelualueen kiveykseen tehdään ladontakuviona labyrintti noppakivillä.
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Puistoon tehdään uusi maantasossa oleva istutusalue ja yksi pensasalue kunnostetaan. Puiston Salpausselänkadun puoleiselta reunalta poistetaan puita. Puistoon istutetaan myös uusia puita.
Tasaus ja kuivatus
Puiston kuivatus noudattaa alueen nykyistä maanpintaa. Nurmialueilta täytetään
mahdolliset painumat ja käytävät sekä kiveysalueet kuivatetaan salaojin.
Valaistus
Puiston valaistus uusitaan kunnostuksen yhteydessä. Puiston erikoinen mänty valaistaan.
Kunnossapito
Kaupungintalonpuiston hoitoluokitus on A2 (käyttöviheralue). Puiston läntisen,
pohjoiseteläsuuntaisen käytävän kunnossapitoluokka on I ja pohjoispäädyn
poikittaissuuntaisen käytävän kunnossapitoluokka on II.
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