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Kouvolan kaupunki 
Kaupunkisuunnittelu 

Liite 2 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 

SUUTARINPOLKU Pvm. 17.12.2018 

Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 5, Käpylä, korttelin 5042 
osaa sekä pysäköimis- ja katualuetta. 
 
Asemakaavan muutoksella muodostuvat kaupunginosan 5, Käpylä, kort-
telin 5042 osa sekä katualuetta. 
 

  
  

Asemakaava 05/003   
Diaari / TELA 5506/10.02.01/2018   

  
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa alueen asukkaita, jär-
jestöjä, kunnan ja valtion viranomaisia sekä muita osallisia varten. Siinä esitetään kaavahankkeen 
perustietojen lisäksi suunnitelma osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämisestä sekä vaikutus-
ten arvioinnista. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavoitustyön ajan kohteen omalla internet-
sivulla osoitteessa www.kouvola.fi/suutarinpolku ja sitä täydennetään tarvittaessa. 
 

 

Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 

Suunnittelu-
alue 

Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 km päässä Kouvolan ydinkeskustasta koilliseen. 
Suunnittelualue käsittää Mansikka-ahontien itäpuolella sijaitsevan yksityisen päi-
väkodin tontin sekä Suutarinpolun katualueen. 

 

 

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti opaskartalla. 
 

Aloite Asemakaavan muutos on tullut vireille alueen maanomistajan aloitteesta vuonna 
2018 (kaava-aloite saapunut 20.10.2018) ja siihen liittyy Mannerheimin lastensuo-
jeluliiton Kouvolan paikallisyhdistys ry:n kanssa laadittu kaavoituksen käynnistä-
missopimus. Aloitteessa esitetään päiväkotirakennuksen laajentamista, mikä 
mahdollistuisi tontin rakennusoikeutta nostamalla ja rakennusalaa laajentamalla. 
  

Tavoite Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa osoitteessa Suutarinpolku 1 
sijaitsevan päiväkotirakennuksen laajentaminen sekä alueen saattoliikenteen ja 
kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen liittämällä katualuetta osaksi kort-
telia. 
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Nykytilanne Suunnittelualue sijaitsee Käpylän kaupunginosassa noin 1,5 kilometriä Kouvolan 
keskustasta koilliseen. Muutos koskee tonttia, jolla sijaitsee Mannerheimin lasten-
suojeluliiton ylläpitämä päiväkoti ”Aurinkopoika”. Suunnittelualueeseen kuuluu li-
säksi Suutarinpolun katualue. Päiväkodin tontti rajautuu idässä ja etelässä Man-
sikkamäen alakoulun tonttiin, lännessä Mansikka-ahontiehen ja pohjoisessa Suu-
tarinpolkuun. Kaavamuutoksen kohteena olevan tontin pinta-ala on noin 0,4 ha. 
 
Päiväkoti on valmistunut vuonna 1966. Rakennus on osin kaksikerroksinen. Ton-
tilla ei sijaitse päiväkodin lisäksi muita rakennuksia. Tontin pysäköintialue sijoittuu 
Mansikka-ahontien ja Suutarinpolun puoleiseen kulmaukseen. Tontin eteläosaan 
sijoittuu päiväkodin piha leikkiväleineineen.  
 
Suutarinpolun katualueelle on laadittu alustavia suunnitelmia saattoliikenteen pa-
rantamisesta. Suunnitelmissa nykyinen Suutarinpolku osoitettaisiin tontin sisäi-
selle pysäköinnille ja kadun pohjoispuolelle toteutettaisiin uusi kevyen liikenteen 
yhteys (kuva 4). 
 

    

 

Kuva 2. Kaavamuutosalueen alustava rajaus on merkitty alueen ortoilmakuvaan 2018. 

 

 

Kuva 3. Päiväkotirakennus ja Suutarinpolku Mansikka-ahontieltä katsottuna. Taustalla vasemmalla näkyy Man-
sikkamäen koulu. 
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Kuva 4. Alustava suunnitelma Suutarinpolun katualueen muutoksesta pysäköinnille. 

 
Maanomistus Kaavamuutoksen kohteena oleva tontti on yksityisomistuksessa. Kouvolan kau-

punki omistaa Suutarinpolun katualueen. 
 

Maankäyttöso-
pimus 

Kaavamuutokseen liittyy Mannerheimin lastensuojeluliiton Kouvolan paikallisyh-
distys ry:n (maanomistaja) kanssa laadittava maankäyttösopimus. 

 
 
Kaavatilanne  

Suunnittelualueeseen vaikuttaa kolme kaavatasoa - maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava - 
joista yleispiirteisempi kaava ohjaa aina yksityiskohtaisempaa kaavaa. 
 

  
Kymenlaakson maakuntakaava 
Alueella on voimassa ympäristöminis-
teriön vahvistamat maakuntakaavat 
Taajamat ja niiden ympäristöt ja 
Kauppa ja merialue. Suunnittelualue 
on merkitty taajamatoimintojen alu-
eeksi (A), jolla on säilytettäviä vähin-
tään maakunnallisesti merkittäviä ra-
kennuskulttuurikohteita (/s). 
 
 

Kuva 5. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti merkittynä 
tähdellä Kymenlaakson maakuntakaavojen yhdistelmään. 

 
Kouvolan keskeisen kaupunkialu-
een osayleiskaava 
Alueella on voimassa Kouvolan kau-
punginvaltuuston 16.11.2015 hyväk-
symä Kouvolan keskeisen kaupunki-
alueen osayleiskaava. Kaavamuutos-
alue on merkitty informatiivisella mer-
kinnällä taajamatoimintojen alueeksi. 
Informatiivisella merkinnällä on mer-
kitty alueet, joiden maankäyttö on rat-
kaistu tai tullaan ratkaisemaan muulla 
osayleiskaavalla tai asemakaavalla. 

Kuva 6.  Suunnittelualue merkitty tähdellä Kouvolan  
keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavalla. 
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Asemakaava 
Alueella on voimassa kaksi asemakaavaa, jotka ovat hyväksytty 30.9.1959 ja 
18.10.1988. 
 
Kaavamuutoksen kohteena oleva tontti on merkitty yleisten rakennusten korttelialu-
eeksi (Y). Tontti on osa korttelia 5042. Korttelin osan tehokkuudeksi on merkitty 
e=0,20, mikä vastaa 615 k-m². Tontin rakennusoikeus on kokonaisuudessaan käy-
tetty. Rakennusala on merkitty tontin pohjoisosaan. Suurin sallittu kerrosluku on 
kaksi. Tontin Mansikka-ahontien puoleinen osa on merkitty istutettavaksi alueen 
osaksi. Kaava-alueella autopaikkamääräyksenä on 1 ap/100 k-m². 
 
Kaavamuutosalueeseen kuuluu myös Suutarinpolun katualue sekä osa Suutarin-
polun pohjoispuolella sijaitsevasta pysäköimisalueesta (LP). 

 

 

Kuva 7. Ote voimassa olevasta asemakaavasta. Kaavamuutosalueen alustava rajaus on merkitty kuvaan punai-
sella katkoviivalla. 

 

Vaikutusten arviointi 

  
Kaavasuunnitelman vaikutuksia selvitetään aluetta koskevien perusselvitysten, laadittavien selvitys-
ten ja maastokäyntien, sekä osallisilta ja viranomaisilta saatavan palautteen avulla. Kaavan välittömiä 
ja välillisiä vaikutuksia arvioidaan suhteessa: 

1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 
2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 
3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin 
4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen 
5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. 

 
Vaikutusalue on lähiympäristö, joka tarkentuu suunnittelun kuluessa. 
 
Selvitysten pohjalta tehtävä vaikutusten arviointi sisältyy kaavaselostukseen. 

 

 
Olemassa ole-
vat selvitykset: 
 

 

 Kouvolan rakennetun ympäristön inventointi. Kouvolan kaupunki, Rurik Wa-
sastjerna 2012. 

 Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan täydentävä luontosel-
vitys 2014. Luontoselvitys Kotkansiipi, 23.10.2014. 

 Kouvolan kaupungin meluselvitys 2016, WSP Finland Oy, 31.3.2016. 
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Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestely 

  
Kaavoitusprosessi järjestetään siten, että osallisilla eli alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumi-
seen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä niillä viranomaisilla ja 
yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus osallistua kaavan valmiste-
luun, arvioida kaavan vaikutuksia ja kertoa mielipiteensä asiasta. 

 
 
Osalliset 

 

Tässä kaavamuutoksessa osallisia ovat: 

 Suunnittelualueen ja lähialueiden kiinteistöjen omistajat ja haltijat 

 Alueen muut toimijat, kuten yhdistykset, yritykset ja koulu 

 Kaakkois-Suomen ELY-keskus 

 Kymenlaakson pelastuslaitos 

 Kouvolan Vesi Oy 

 Telia Oyj ja Elisa Oyj 

 KSS Lämpö Oy ja KSS Verkko Oy 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma toimitetaan tiedoksi Kaakkois-Suomen ELY–
keskukselle. Kaavamuutos ei ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesi merkittävä, 
eikä siihen liity rakennusperinnön tai luonnonympäristön suojelukysymyksiä, joten 
MRL 66 §:n mukaista viranomaisneuvottelua ei järjestetä. 
 

Kaavoituksen  
eteneminen 

 
Kaavan laadinta on monivaiheinen suunnittelu-, vuorovaikutus- ja päätöksentekoprosessi, jolle 
maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) antaa yleiset puitteet. Kaavaprosessiin kuuluu aloitus-, valmis-
telu-, ehdotus- ja hyväksymisvaiheet. 
 
Alla oleva kuvaus on yleispiirteinen ja eri vaiheiden painotus voi vaihdella tapauskohtaisesti. Ase-
makaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. 

 

Tavoiteaikataulu, mikäli kaavamuutoksesta ei jätetä muistutuksia tai siitä ei valiteta 

Suunnitteluvaihe Toimenpide ja viittaus Maankäyttö- ja rakennuslakiin Aikataulu 

ALOITUS- ja VALMISTE-
LUVAIHE 

Asemakaava kuulutetaan vireille (MRL 63 §, MRA 30 §) 
19.12.2018 

 Viranomaisneuvottelu (MRL 66 §, MRA 26 ja 31 §) ei järjestetä 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittely (MRL 62 §) 19.12.2018-20.1.2019 

 Valmisteluvaiheen kuuleminen, kaavaluonnos (MRA 30 §) 19.12.2018-20.1.2019 

EHDOTUSVAIHE 

 
Kaavaehdotus valmis, arvioitu teknisen lautakunnan kä-
sittely 

kevät 2019 

 Julkinen nähtävillä olo 30 vrk (MRL 65 §, MRA 27 §, MRA 28 §) kevät 2019 

HYVÄKSYMISVAIHE Suunnitteilla olevan kaavamuutoksen hyväksyy: Kaupunginvaltuusto 

 Arvioitu hyväksymiskäsittely ja kaavan hyväksyminen 
(MRL 52 §) 

kesä 2019 

 Kaavan voimaantulo (MRA 93 §) syksy 2019 
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Kaavoituksen kulku sekä viestintä- ja osallistumissuunnitelma 

ALOITUS- ja  
VALMISTELUVAIHE 

Tiedottaminen Miten voin vaikuttaa? 

 
Kaavoitus alkaa eli tulee vireille 
ja siihen laaditaan osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma (OAS). 
 
Kaavan sisältöä tarkennetaan 
laatimalla luonnoksia, selvityk-
siä ja arvioimalla luonnosten 
vaikutuksia. 
 
Lopputuloksena syntyy kaava-
luonnos 

Kaavan vireilletulosta ja valmisteluvaiheen alkami-
sesta tiedotetaan (OAS, kaavaluonnos, sekä muu 
kaavaan liittyvä aineisto asetetaan nähtäville): 

 kuulutus Kouvolan Sanomissa 

 Tekniikka- ja ympäristötalon 2. kerroksen yh-
dyskäytävällä 

 kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla 

 www.kouvola.fi/akvireilla 

 www.kouvola.fi/suutarinpolku 
 

Viranomaisille ja alueen yhdyskuntatekniikkaan liit-
tyville toimijoille toimitetaan valmisteluvaiheen asia-
kirjat. 
 
Suunnittelualueen ja siihen rajautuvien kiinteistöjen 
omistajia ja haltijoita tiedotetaan kaavamuutoksesta 
kirjeitse. 

 
 

OAS:sta voi esittää määräaikaan mennessä 
suullisen tai kirjallisen mielipiteen suoraan 
kaavoittajalle (ks. yhteystiedot alla) 
 
Kaavaluonnoksesta voi esittää määräaikaan 
mennessä suullisen tai kirjallisen mielipiteen 
suoraan kaavoittajalle (ks. yhteystiedot alla) tai 
kirjaamoon osoitteella: 
 
Kouvolan kaupunki, Tekninen ja ympäristötoi-
miala, PL 32 45701 KUUSANKOSKI 
tai 
tekninenjaymparisto(at)kouvola.fi 

 
Kaavasta jätetyt mielipiteet kirjataan osaksi 
kaavan valmisteluasiakirjoja. 

 
Lausunnot pyydetään tarvittaessa viranomai-
silta ja yhteisöiltä, joiden toimialaa suunnitte-
lussa käsitellään. 

EHDOTUSVAIHE Tiedottaminen Miten voin vaikuttaa? 

Kaavaluonnosten pohjalta laadi-
taan kaavaehdotus, jossa huo-
mioidaan osallisten esittämät 
mielipiteet.  

 
Kaavaehdotus esitellään tekni-
selle lautakunnalle (tela), jonka 
päätöksellä ehdotus asetetaan 
julkisesti nähtäville 30 päiväksi. 

Kaavaehdotuksen nähtävillä olosta tiedotetaan  

 Kouvolan Sanomissa 

 kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla 

 kaupungin internetsivuilla 

 kirjeitse muussa kunnassa asuvalle maaomis-
tajalle. 

 
Kaavaehdotus, -selostus ja muu aineisto asetetaan 
nähtäville: 

 Tekniikka- ja ympäristötalon 2. kerroksen yh-
dyskäytävän ilmoitustaululle 

 www.kouvola.fi/suutarinpolku 

Kaavaehdotuksesta voi esittää sen nähtävänä-
oloaikana tekniselle lautakunnalle osoitetun kir-
jallisen muistutuksen osoitteella: 
 
Kouvolan kaupunki / Tekninen lautakunta, Tek-
niikka- ja ympäristötalo 
PL 32, 45701 KUUSANKOSKI 
tai 
tekninenjaymparisto(at)kouvola.fi 

 
Kaavoittaja antaa muistutukseen vastineen. 
Vastine toimitetaan niille muistutuksen teh-
neille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja 
osoitteensa ilmoittaneet. 

 
Lausunnot pyydetään tarvittaessa viranomai-
silta ja yhteisöiltä, joiden toimialaa suunnitte-
lussa käsitellään. 

HYVÄKSYMISVAIHE Tiedottaminen Miten voin vaikuttaa? 

Kaupunginvaltuusto hyväk-
syy kaavan.  
 
Kaava saa lainvoiman noin 1,5–
2 kuukautta Teknisen lautakun-
nan päätöksestä, mikäli siitä ei 
valiteta. 

Kaavan hyväksymisestä tiedotetaan: 

 www.kouvola.fi/suutarinpolku  

 ilmoittamalla muistutuksen tekijöille ja kuntalai-
sille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet kaa-
van nähtävillä oloaikana. 
 

Kaavan voimaantulosta ilmoitetaan: 

 virallisilla ilmoitustauluilla 

 kaupungin internet-sivuilla 

 www.kouvola.fi/suutarinpolku 

Valtuuston päätöksestä on mahdollista valittaa 
Itä-Suomen hallinto-oikeuteen valitusaikana (30 
vrk päätöksestä). Itä-Suomen hallinto-oikeuden 
päätöksestä on mahdollistaa valittaa korkeim-
paan hallinto-oikeuteen (KHO), jos KHO myön-
tää valitusluvan. 

 
Asemakaavan 
laatija 

Olli Ruokonen 
Kaavoitusinsinööri, Kouvolan kaupunki, Tekninen ja ympäristötoimiala 
PL 32, 45701 Kuusankoski   
Puhelin: 020 615 9235 email: etunimi.sukunimi@kouvola.fi  
 
Anne Kosonen 
Suunnitteluavustaja, Kouvolan kaupunki, Tekninen ja ympäristötoimiala 
PL 32, 45701 Kuusankoski 
Puhelin: 020 615 4065 email: etunimi.sukunimi@kouvola.fi 

 


