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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1. Tunnistetiedot 

Kunta  Kouvolan kaupunki 

Kaavan nimi  Karjalaiskylä (03/005), asemakaavan muutos   

Asemakaavan muutos  Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 3, Sarkola, kortteleita 
3070-3073 ja 3075-3079 ja osaa korttelista 3068 sekä puisto- ja katu-
alueita. 
Asemakaavan muutoksella muodostuvat kaupunginosan 3, Sarkola, 
korttelit 3070-3073 ja 3075-3079 ja osa korttelista 3068 sekä puisto-,  
lähivirkistys-, suojaviher- ja katualueet. 

Laatija  Kouvolan kaupunki 
Tekniikka- ja ympäristöpalvelut / Kaupunkisuunnittelu 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma              26.9.2017 

    Vireilletulo, kuulutus         4.10.2017 
   Osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittely                   4.10.-6.11.2017 

 
Valmisteluvaiheen kuuleminen (kaavaluonnos)   

Kuulutus     11.7.2018 
       Valmisteluvaiheen aineisto nähtävillä  11.7.-31.8.2018 

 
Julkinen nähtävilläolo (kaavaehdotus) 

Tekninen lautakunta § 220    9.10.2018 
  Kuulutus     17.10.2018 

           Julkinen nähtävilläolo (kaavaehdotus)   17.10.-19.11.2018 
 
Kaupunginhallitus               20.12.2018 
Kaupunginvaltuusto               21.1.2019
      
 
1.2. Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Sarkolan kaupunginosassa noin kilometrin päässä Kouvolan keskus-
tasta. Alueen pinta-ala on noin 13,6 ha. Suunnittelualue käsittää Suomenkadun ja Myllypuronka-
dun kulmauksessa sijaitsevan ”Karjalaiskylän” asuntoalueen sekä Myllypuronkadun ja sen itä-
puolella sijaitsevan puistoalueen. 
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Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti. 

1.3. Kaavan tarkoitus ja perustelut 

Kaavamuutoksen tavoitteena on ajanmukaistaa alueen asemakaava vastaamaan olemassa ole-
vaa tilannetta sekä selkeyttää kaavamääräyksiä. Kaavamuutoksella mahdollistetaan alueen pie-
nimuotoinen täydennysrakentaminen ja huomioidaan alueella olevat kaupunkikuvalliset arvot. 
Nykytilanteessa vanhoista asemakaavoista johtuen tonttikohtaisten rakennusoikeuksien määrit-
tämiseksi on jouduttu tekemään tulkintoja ja tonttien tiukasti rajatut rakennusalat vaikeuttavat li-
särakentamista. 
 
1.4. Asemakaavan liiteasiakirjat 

Liite 1. Ote ajantasa-asemakaavasta  Liite 5. Karjalaiskylän korjaus- ja 
Liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma rakentamistapaohje 
Liite 3. Asemakaavan seurantalomake  Liite 6. Asukasillan (11.10.2017) muistio 
Liite 4. Maanomistuskartta 
 
1.5. Kaavahankkeeseen liittyvät selvitykset 

• Kouvolan ratapihan VAK-suuronnettomuusriskien arviointi, Gaia Consulting Oy elokuu 
2011 

• Kouvolan rakennetun ympäristön inventointi. Kouvolan kaupunki, Rurik Wasastjerna 2012 
• Kouvolan arvokkaat luontokohteet 2008, Luontoselvitys Kotkansiipi, 2009. 
• Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan täydentävä luontoselvitys 2014. 

Luontoselvitys Kotkansiipi, 23.10.2014. 
• Meluselvitys, WSP Finland Oy, 2016 

 
2. TIIVISTELMÄ 
Kaavahanke on tullut vireille Kouvolan kaupungin aloitteesta vuonna 2017 ja se sisältyy vuoden 
2017 kaavoituskatsauksessa esiteltyyn kaavoituksen työohjelmakohteisiin. Kaavaratkaisuna on 
esitetty Karjalaiskylän alueen kaavamerkintöjen ajanmukaistaminen vastaamaan nykytilannetta. 
 
Asemakaavan muutoksen vireilletulosta oli kuulutus Kouvolan Sanomissa, kaupungin virallisilla 
ilmoitustauluilla ja kaavan verkkosivuilla 4.10.2017. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli näh-
tävillä 4.10.-6.11.2017 välisenä aikana. Asemakaavan muutoksesta järjestettiin asukasilta alueen 
asukkaille ja muille hankkeesta kiinnostuneille Sarkolan koululla (Toukotie 31) 11.10.2018. Tilai-
suudessa esiteltiin kaavamuutoksen lähtökohtia ja tavoitteita. Osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta annettu palaute ja lausunnot sekä tiivistelmä asukasillassa käsitellyistä asioista ovat kaa-
vaselostuksen sivuilla 12-15. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on toimitettu tiedoksi Kaakkois-
Suomen ELY–keskukselle. MRL 66 § mukaista kunnan ja alueellisen ympäristökeskuksen välistä 
viranomaisneuvottelua ei järjestetä. 
 
Kaavan valmisteluvaiheen aineisto (kaavaluonnos, korjaus- ja rakentamistapaohjeiden luonnos) 
oli nähtävillä 11.7.-31.8.2018. Valmisteluvaiheen aikana saatu palaute ja lausunnot on käsitelty 
kaavaselostuksen sivuilla 15-16. Valmisteluvaiheen jälkeen kaavaratkaisuun tehtiin muutoksia 
koskien mm. korjaus- ja rakentamistapaohjeita. Ohjeiden tekstimuotoja muokattiin ja mm. lisättiin 
kappale taloteknisten laitteiden sijoittamisesta ja uusiutuvien energianmuotojen käytöstä. AR-
korttelien käyttötarkoitus muutettiin asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueeksi (AKR). Lisäksi 
AKR-kortteleiden ja korttelin 3078 rakennusoikeuksia tarkistettiin. 
 
Tekninen lautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen kokouksessaan 9.10.2018, jonka jälkeen se ase-
tettiin julkisesti nähtäville 17.10.-19.11.2018 väliseksi ajaksi. Nähtävilläoloaikana ei saapunut yh-
tään muistutusta. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen sekä Kymenlaakson museon lausunnoissa 
kaavaehdotuksesta ei ollut huomautettavaa. Julkisen nähtävilläolon jälkeen kaavakarttaan tehtiin 
kirjoitusvirheen korjaaminen teknisenä korjauksena.  
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3. LÄHTÖKOHDAT 

3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1. Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijaitsee Sarkolan kaupunginosassa Kouvolan keskustan eteläpuolella. Karjalais-
kylän alue koostuu pääosin yhtenäisesti rakentuneista pientalokortteleista. Suurin osa pienta-
loista on rakennettu 1940- ja 1950-lukujen aikana. Alueen pohjoisosassa Korsikujan varrella si-
jaitsee muutamia kaksikerroksisia rivitaloja. Alue muodostaa yhtenäisen ja omaleimaisen koko-
naisuuden ja se on mainittu Kouvolan rakennetun ympäristön inventoinnissa hyvin säilyneenä 
esimerkkinä Otto-Iivari Meurmanin sotien jälkeisestä toteutuneesta asemakaavasta. Alueen 
1960- ja 1970-luvuilla valmistuneet rakennukset edustavat omaa aikaansa, mutta ne pääosin so-
peutuvat alueen mittakaavaan ja luonteeseen. Asuinalueen sisällä kulkee lenkkimäisiä tonttika-
tuja. Karjalaiskylän asuinaluetta sivuavat kokoojakadut Myllypuronkatu idässä ja Suomenkatu 
pohjoisessa. Alueella on valmis vesihuoltoverkko. Alueella sijaitsee Lyhdekujan leikkipaikka. 
 
Alue sijoittuu Salpausselän harjun eteläpuoleiselle tasangolle. Suunnittelualue on maastonmuo-
doiltaan hyvin tasainen. Myllypuronkadun itäpuolella sijaitsee metsäinen alue, jolla sijaitsee link-
kimasto. 
 

Kuva 2. Niittäjänkaari. Kuva 3. Kuhilaskuja. 

Kuva 4. Korsikuja. Kuva 5. Niittäjänkaari. 

Kuva 6. Korsikuja. Kuva 7. Tähkäpääntie. 



 

 

 

5

 
3.1.2. Luonnonympäristö 

Maisemakuva ja –rakenne 
Alue sijoittuu Salpausselän lakialueen eteläpuolella olevalle tasangolle. Maaperän korkeusasema 
vaihtelee suunnittelualueella tasoilla +54,3…56,6 m. Maisemakuvaltaan alue on rakennettua 
asuinaluetta. Alue on yhtenäisesti rakentunut ja talot ovat mittakaavaltaan samankaltaisia. Ton-
teilla on paljon pihapuita ja istutuksia ja katunäkymät ovat alueella hyvin vehreitä. 
 
Maaperä ja rakennettavuus 
Suunnittelualue sijoittuu Salpausselän harjanteen eteläpuoleiselle tasangolle ja alueen maaperä 
on Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkartan mukaan savea.  
 
Kasvillisuus 
Asemakaavan muutos koskee Karjalaiskylän aluetta, joka muodostuu pääosin korttelialueista ja 
katualueista. Kaavamuutoksen alueella on vain pieniä virkistysalueiksi merkittyjä viherkaistoja, 
joten alueen kasvillisuus muodostuu suurimmaksi osaksi pihojen istutuksista ja yksittäisistä piha-
puista. Tontit ovat tyypillisesti hyvin vehreitä ja rajattu pensasaidoin. Pihapuina on mm. kuusia, 
koivuja, vaahteroita ja omenapuita. Myllypuronkadun itäpuolella on metsäaluetta. 
 
Luonnonsuojelu 
Alueella ei ole luonnonsuojelualueita. 
 
Vesitalous ja hulevedet 
Alueella ei ole luonnontilaisia vesistöjä. Alueella on rakennettu hulevesivesiverkosto sekä alueen 
kuivatuksen kannalta tärkeitä avo-ojia. 
 

3.1.3. Rakennettu ympäristö 

Asuminen ja väestö 
Karjalaiskylän asuinalue koostuu suurimmaksi osaksi erillispientaloista. Alueen pohjoisosassa on 
myös rivitaloja. Alueella on yhteensä 239 asukasta (22.2.2018). 
 
Luokka lkm osuus 

0-6 vuotiaat  24  10.042 % 
7-16 vuotiaat  26  10.879 % 
17-29 vuotiaat  13  5.439 % 
30-64 vuotiaat  110  46.025 % 
65-75 vuotiaat  36  15.063 % 
yli 76 vuotiaat  30  12.552 % 

 
Yhdyskuntarakenne ja alueen rakennettu kulttuuriympäristö 
Nykyinen ”Karjalaiskylä” on muotoutunut Otto-I. Meurmanin vuonna 1952 hyväksytyn kaavarat-
kaisun mukaisesti. Meurmanin asemakaava on yhä pääosin voimassa alueella. Meurmanin kaa-
vamuutoksen katuverkkoa on muutettu siten, että tonttikatujen omat liittymät Suomenkatuun on 
korvattu Korsikujan jatkeella ja yhdellä liittymällä. Korsikujalta länteen suunnitellut Nurmipolku ja 
Peltomiehentie eivät ole toteutuneet. 
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Alueen rakennettua ympäristöä on tutkittu 
Kouvolan rakennetun ympäristön inventoin-
nissa (Rurik Wasastjerna, 2009). Selvityksen 
mukaan alue on hyvin säilynyt esimerkki Otto-
Iivari Meurmanin sodanjälkeisestä toteutu-
neesta asemakaavasta. Alueen hahmo säilyi 
Otto I. Meurmanin ja Inkeri Siltavuoren vuoden 
1954 yleiskaavassa. Silloinen Kouvolan yleis-
kaava perustui ”soluttaiseen hajakeskittämi-
seen”, jossa kauppala jaettiin lähiöihin ja asu-
masoluihin, jotka eroteltiin toisistaan viheralu-
eilla. Karjalaiskylä muodostaa yhden 
asumasolun. Meurmanin kaavaoppien mu-
kaan asumasolu on itsenäinen ja siellä tulee 
sijaita esimerkiksi oma myymäläkeskus, las-
tentarha ja muita laitoksia kuten lämpökeskus. 
Myymäläkeskuksiksi tarkoitettuja alueita nä-
kyy yhä voimassa olevassa 1950-luvun ase-
makaavassa. Myymäläkeskusten kohdalla ka-
tualue on laajempi ulottuen rakennusalaan 
asti. 

 
 

         
 
Kuva 8. Kouvolan rakennetun ympäristön inventointi: 
kaupunkikuvallisesti tai –historiallisesti merkittävä miljöö. 
 

 
 
 

 
Kuva 9. Otto I. Meurmanin vuoden 1952 asemakaava. 
 

Suurin osa alueen omakotitaloista on valmistu-
nut 1940-50-lukujen aikana ja alkuperäisiä 1 ½ 
-kerroksisia omakotitaloja on vielä paljon jäl-
jellä. Aikojen saatossa taloihin on tehty lukuisia 
muutoksia koskien mm. julkisivuja ja kattomate-
riaaleja. Taloihin on tehty myös laajennuksia. 
Asuinrakennukset ovat pääosin sijoiteltu Meur-
manin kaavan mukaisesti siten, että ne yhtenäi-
sesti rajaavat katutilaa. Kadut ovat kaavassa 
piirretty hieman polveileviksi, mikä tuo hienova-
raista vaihtelua katutilaan. Meurmanin kaa-
vassa alueelle on tuotu ilmettä vaihtelemalla ra-
kennusten etäisyyttä kadusta sekä sijoittele-
malla rakennuksia katuun nähden kulmittain. 
Meurmanin kaavan mukaisesti asuinrakennuk-
set ovat tontin kadunpuoleisella osalla ja talous-
rakennukset on rakennettu tontin perälle. Tont-
tien kasvillisuus, pensasaidat ja pihapuut muo-
dostavat alueelle ominaisen vehreän miljöön. 
 

Myöhemmin 1960-70-luvuilla rakennetut talot edustavat oman aikansa rakennussuuntauksia, 
mutta ne noudattavat pääpiirteittäin Meurmanin asemakaavan mukaista massoittelua. Uudemmat 
rakennukset sopivat pääosin alueen mittakaavaan ja luonteeseen. 
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Kuva 10. Karjalaiskylää 1950-luvun viistoilmakuvassa 
 

 
Kuva 11. Kouvolan yleiskaava 1954. 
 

 
Kuva 12. Karjalaiskylän rakennukset vuosikymmenittäin valmistumisajankohdan mukaan. 
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Kuva 13. Karjalaiskylän alueen rakennus- ja huoneistorekisterin mukaiset kerrosluvut. RHR-aineistossa 1 ½-
kerroksinen rakennus kirjataan kaksikerroksisena.  
 
Muinaismuistot 
Kaavamuutosalueella ei ole tiedossa olevia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muuta arkeologista 
kulttuuriperintöä. 
 
Palvelut ja työpaikat 
Suunnittelualueella ei sijaitse palveluita tai työpaikkoja. Karjalaiskylän alue tukeutuu Kouvolan 
keskustan palveluihin. 
 
Liikenne- ja katualueet 
Suunnittelualue sijaitsee kahden kokoojakadun (Myllypuronkatu ja Suomenkatu) kulmauksessa. 
Karjalaiskylän asuinalueen sisällä kulkee lenkkimäisiä tonttikatuja, eikä alueella ole päättyviä ka-
tuja. 
 
Tekninen huolto 
Alueella on valmis vesi-, viemäri- ja hulevesiverkko. Suomenkadun ja Myllypuronkadun suuntai-
sesti kulkee kaukolämpöjohdot. Alueella on myös sähkö- ja puhelinjohtoja. 
 
Maanomistus 
Korttelialueet ovat yksityisessä omistuksessa. Kouvolan kaupunki omistaa katu- ja virkistysalu-
eita. Maanomistus on esitetty kartalla liitteessä 4. 
 
3.1.4. Ympäristöhäiriöt 

Melu 
Valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaan asumiseen käytettävillä alueilla on ohjeena, että 
melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 
7-22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22-7) 50 dB. Suunnittelualue sijaitsee Suomenkadun ja Mylly-
puronkadun risteyksen tuntumassa. Kadut ovat alueellisia kokoojakatuja ja niistä aiheutuu liiken-
nemelua. Liikennemelua on selvitetty vuonna 2016 valmistuneessa Kouvolan kaupungin melu-
selvityksessä (WSP Finland Oy). Liikennemelu vaikuttaa eniten Myllypuronkadun ja Tähkäpään-
tien välisellä alueella sijaitsevaan erillispientalokortteliin. Korttelin tontit ovat päiväaikaan (klo 7-
22) takapihojen osalta 50-60 dB:n alueella. Tonteilla on kuitenkin piha-aluetta, joka jää päiväai-
kaan alle 55 dB.  Yöaikaan (klo 22-7) kaikilla tonteilla suurin osa piha-alueista on alle 50 dB:n 
alueella. 
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Kuva 14. Suunnittelualueen keskiäänitasot. 

 

 
 

 
VAK-kuljetukset 
Kouvolan järjestelyratapihan alue on Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) määrittelemä vaaral-
listen aineiden kuljetusten (VAK) ratapiha. Suunnittelualueen pohjoisosa kuuluu ratapihan kaa-
voituksessa huomioitavaan vaikutusalueeseen.  
 
3.2. Suunnittelutilanne 

Maakuntakaava 
Ympäristöministeriön 28.5.2008 ja 
18.1.2010 vahvistamassa Kymenlaakson 
maakuntakaavassa Taajamat ja niiden ym-
päristöt suunnittelualue on merkitty taaja-
matoimintojen alueeksi (A), jolla on säilytet-
täviä vähintään maakunnallisesti merkittä-
viä rakennuskulttuurikohteita (/s). Alueen 
käytön suunnittelussa on otettava huomi-
oon kulttuuriympäristön vaaliminen ja tur-
vattava merkittävien maisema- ja kulttuu-
riarvojen sekä alueiden ominaisluonteen ja 
erityispiirteiden säilyminen. 
 
 

 

 Kuva 15. Suunnittelualue Kymenlaakson maakuntakaa-
vassa. 

 

Keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava 

Alueella on voimassa 6.1.2016 lainvoiman saanut oikeusvaikutteinen Kouvolan keskeisen kau-
punkialueen osayleiskaava. Yleiskaavassa suunnittelualue on merkitty informatiivisella merkin-
nällä taajamatoimintojen alueeksi. Suunnittelualueen pohjoisreuna kuuluu suojavyöhykkeeseen 
(sv/vak). Suojavyöhyke on Kouvolan ratapihalla tapahtuvien vaarallisten aineiden kuljetuksen 
onnettomuusriskialue. 
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Kuva 16. Suunnittelualue Kouvolan keskeisen  
kaupunkialueen osayleiskaavassa. 

Kuva 17. Ote Kouvolan yleiskaavallisesta oikeusvai-
kutuksettomasta suunnitelmasta, jossa alue on mer-
kitty pääosin pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi. 

 

Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa kymmenen eri asemakaavaa. Voimassa olevat asemakaavat 
ovat 1940–80 –luvuilta. Pääosin alue kuuluu asemakaavaan, joka on vahvistunut vuonna 1952 
(kaava 19:3). Osassa alueen voimassa olevissa vanhoissa kaavoissa kortteleiden käyttötarkoi-
tusta ei ole merkitty, joten alueella on tehty käyttötarkoitusten suhteen tulkintoja. Erillispientalo-
tonteiksi tulkituilla alueilla asuinrakennuksen rakennusala (o) ja talousrakennuksen rakennusala 
(t) ovat tiukasti rajattu, minkä takia rakennukset ovat usein rakennusalan ulkopuolella. Kaa-
vassa 19:3 ei ole määritelty tonttikohtaista maksimirakennusoikeutta, joten sitä on jouduttu ra-
kennuslupia myönnettäessä tulkitsemaan. 
 
Asuinrakennuksen rakennuspaikan määräys kaavassa 19:3: ”Rakennusala ainakin palonarkaa 
yksikerroksista enintään kaksihuoneistoista, vain asumiseen käytettävää rakennusta varten, 
jossa toinen asunto voi sijaita ullakolla, kuitenkin siten, että puolet ullakosta jaettuna enintään 
kolmeen osaan on jätettävä avoimeksi ullakoksi” Talousrakennuksen rakennusalan määräys 
kaavassa 19:3: ”Rakennusala ainakin palonarkaa yksikerroksista talousrakennusta varten. Mi-
käli talousrakennuksen rakennusala liittyy päärakennuksen rakennusalaan, ei rakennusten yh-
teinen pinta-ala saa ylittää päärakennuksen paloluokitellun mukaista pinta-alaa”. 
 
Asumiseen käytettävien tonttien lisäksi kaavassa 19:3 on osalle tonteista sallittu myös liikera-
kentamista (M): ”Rakennusala yksikerroksista, ainakin palonarkaa asuin- ja liikerakennusta var-
ten, jonka ullakolle saa sisustaa alakerran huoneistoon kuuluvia asuinhuoneita, kuitenkin siten, 
että puolet ullakosta on jaettuna enintään kolmeen osaan jätettävä avoimeksi ullakoksi.” 
 
Suunnittelualueen erillispientalotonteilla ja sellaisiksi tulkituilla tonteilla maksimirakennusoikeu-
den määrä vaihtelee kaavasta ja laskentatavasta riippuen: 
 

• Korttelit 3070-3072, osa korttelista 3073, 3076 ja 3079: 1,5 x rakennusala + talousraken-
nus 24 k-m² 

• Kortteli 3068: 0,2 x tontin pinta-ala x 1,5 
• Kortteli 3075 ja korttelin 3073 tontti 11: 200 k-m² 
• Korttelin 3079 tontti 10: 250 k-m² 

 
Muilla kuin erillispientalojen korttelialueilla tai sellaiseksi tulkituilla alueilla rakennusoikeuden 
määrittely vaihtelee seuraavasti: 
 

• Korttelien 3071 ja 3072 M-tontit: 1,5 x rakennusala + talousrakennukset  
• Korttelin 3072 AL-tontti: rakennusoikeus on merkitty tehokkuusluvulla e=0,30, eli 332 k-

m² 
• Korttelin 3070 AR-tontti, korttelin 3077 AL-tontti ja korttelin 3078 AL-tontti: 

o Asuinrakennukset: 2 x kaavakartalle piirretty rakennusala 



 

 

 

11 

o Talousrakennukset: Kaavakartalle piirretyn rakennusalan pinta-ala 
• Korttelin 3077  

o AR-tontti 640 k-m² 
 
Alueella sijaitsee Korsikujan, Lyhdekujan, Kuhilaskujan, Tähkäpääntien ja Niittäjänkaaren katu-
alueet sekä osa Suomenkadun ja Myllypuronkadun katualueista. Korsikuja, Lyhdekuja, Kuhilas-
kuja, Tähkäpääntie ja Niittäjänkaari ovat tonttikatuja ja ne muodostavat lenkkimäisiä yhteyksiä. 
Suomenkatu ja Myllypuronkatu ovat kokoojakatuja. Tonttikatujen osalta katualueiden tyypillinen 
leveys on 10-12 metriä. Asuinalueen sisällä ja Myllypuronkadun ja Suomenkadun on asema-
kaavassa merkittyjä puistoalueita. 
 

 
Kuva 18. Ote suunnittelualueen ajantasa-asemakaavasta. 
 
Rakennusjärjestys  
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kouvolan kaupungin rakennusjärjestyksen 30.8.2010. 
 
Pohjakartta 

Pohjakartta on MRL 54 a §:n mukainen. 
 
4. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1. Suunnittelun tarve 

Suunnittelu on käynnistynyt Kouvolan kaupungin aloitteesta. Alueen asemakaava vaatii ajanmu-
kaistamista ja selkiyttämistä. Alueella on suurimmilta osin voimassa 1950-luvun asemakaava, 
jossa tonttien rakennusalat ovat hyvin tiukasti rajattu, eikä selkeitä rakennusoikeuden osoittavia 
merkintöjä ole tehty. Rakennusoikeuksia on jouduttu tulkitsemaan tapauskohtaisesti. Tiukoista 
rakennusalojen rajoista ja tulkinnanvaraisista rakennusoikeuksista johtuen alueella on tehty neljä 
myönteistä poikkeamispäätöstä vuodesta 2009 lähtien. 
 
4.2. Suunnittelun käynnistys ja sitä koskevat päätökset 

Asemakaavan laatiminen on aloitettu Kouvolan kaupungin aloitteesta vuonna 2017. Asemakaa-
van muutos on mainittu vireille tulevana kaavamuutoskohteena ja kaavoitusohjelmakohteena 
Kouvolan kaupungin kaavoituskatsauksessa 2017. 
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4.3. Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1. Osalliset 

Suunnittelualueen ja lähialueiden kiinteistöjen omistajat ja haltijat 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
Kymenlaakson museo 
Kymenlaakson pelastuslaitos 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 
Kouvolan Vesi Oy 
TeliaSonera Finland Oyj 
Elisa Oyj 
KSS Lämpö Oy ja KSS Verkko Oy 
 
4.3.2. Vireilletulo 

Asemakaavamuutoksen vireilletulosta kuulutettiin 4.10.2017 Kouvolan Sanomissa, kaupungin vi-
rallisella ilmoitustaululla sekä internetsivuilla.  
  
4.3.3. Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt 

Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavoituksen vaiheista on kerrottu osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmassa, joka on selostuksen liitteenä 2. Osana asemakaavamuutoksen ennak-
kokuulemista järjestettiin 11.10.2017 asukasilta suunnittelualueen asukkaille ja muille hankkeesta 
kiinnostuneille.  
 
4.3.4. Viranomaisyhteistyö 

Asemakaavamuutos ei koske maankäyttö- ja rakennuslain 66 §:ssä mainittuja valtakunnallisia tai 
merkittäviä maakunnallisia asioita, joten kaavasta ei järjestetä erillistä viranomaisneuvottelua.  
 
4.4. Kaavaratkaisun perusteet 

4.4.1. Kaavaprosessin aikana annetut mielipiteet ja niiden huomioiminen 

 
Asemakaavan muutoksen vireilletulo, asukasilta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
nähtävilläolo 
 
Kaavamuutos kuulutettiin vireille 4.10.2017. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 
mielipiteiden antamista varten Tekniikka- ja ympäristötalossa sekä kaupungin internet –sivuilla 
4.10.-6.11.2017 välisen ajan. Asiasta ilmoitettiin kuulutuksella Kouvolan Sanomissa, kaupungin 
ilmoitustauluilla sekä kirjeitse suunnittelualueen maanomistajille ja haltijoille. Palaute osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmasta pyydettiin 6.11.2017 mennessä.  
 
Osana kaavan valmistelun ennakkokuulemista järjestettiin Karjalaiskylän asuinalueen asukkaille 
asukasilta 11.10.2017 Sarkolan koululla. Tilaisuudesta tiedotettiin alueen asukkaita kirjeitse sekä 
asemakaavan vireilletulon kuulutuksen yhteydessä. Asukasillassa esiteltiin kaavasuunnittelun ta-
voitteet ja lähtötilanne sekä käytiin läpi kaavaprosessin vaiheet, alustava aikataulu ja vaikuttamis-
mahdollisuudet. Paikalla tilaisuudessa oli 17 osallistujaa. Tavoitteiden ja lähtötilanteen esittelyn 
jälkeen käytiin keskustelua kaavasuunnittelusta. Keskustelussa tuli ilmi, että asemakaava on ra-
joittanut uuden rakentamista. Keskustelussa käytiin yhteisesti läpi kysymyksiä ja vastauksia ra-
kennusoikeuksien muutoksista, rakennusten sijoittumisesta rakennusalalle ja niiden kattomuo-
doista, mahdollisista kaavan ympäristön säilymistä koskevista määräyksistä, maalämmön kaa-
vallisista vaikutuksista ja tonttien mahdollisista laajennuksista. Esille nousi myös hulevesien 
tulviminen tonteille. Suosituksena ongelman ratkaisemiseen on kuivatuksen järjestäminen avo- 
tai salaojin korttelin keskiosassa olevalle tonttien rajalle ja johtaa sitä kautta sadevedet suurem-
piin avo-ojiin tai hulevesiverkkoon. Alue on rakennettu ja maa on yksityisessä omistuksessa tai 
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hallinnassa, joten kaavallista ratkaisua asiaan on vaikea löytää. Lisäksi tilaisuudessa annettiin 
kommentteja yksittäisten tonttien rakennusoikeuden nostamisesta. 
 
Tilaisuuteen osallistuneilla oli mahdollisuus antaa palautetta suullisesti tai kirjallisesti. Asukkaita 
kehotettiin seuraamaan kaavaprosessin etenemistä ja ottamaan tarvittaessa kaavamuutokseen 
kantaa tulevissa prosessin vaiheissa. 
 
Lausunnot ja mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta: 
 
Kymenlaakson museo: Kymenlaakson museo on tutustunut Karjalaiskylän asemakaavan muu-
toksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja esittää mielipiteenään seuraavaa. 
 
Sarkolan kaupunginosassa sijaitseva kaava-alue käsittää Suomenkadun ja Myllypuronkadun kul-
mauksessa sijaitsevan Karjalaiskylän alueen. Kaavamuutoksen tavoitteena on ajanmukaistaa 
alueen asemakaava vastaamaan olemassa olevaa tilannetta sekä selkeyttää kaavanmääräyksiä. 
Kaavamuutoksella mahdollistetaan alueen pienimuotoinen täydennysrakentaminen ja huomioi-
daan alueella olevat kaupunkikuvalliset arvot. 
 
Karjalaiskylän alue kaavoitettiin vuonna 1945 siirtokarjalaisten asuttamiseksi. Kaavan alueelle 
laati O-I. Meurman. Alue koostuu pääosin yhtenäisesti rakennetuista pientalokortteleista, joista 
suurin osa on rakentunut 1940- ja 1950-luvuilla. Myöhemmät rakennukset alueella ovat sopeutu-
neet alueen mittakaavaan. Alue on inventoitu Kouvolan rakennetun ympäristön inventoinnissa 
2012, jossa se, mainitaan hyvin säilyneenä esimerkkinä O-I. Meurmanin sotien jälkeisestä toteu-
tuneesta asemakaavasta. 
 
Rintamamiestalojen arkkitehtuuri on vähäeleistä ja yksityiskohdissaan vaatimatonta ja se on herk-
kää muutoksille. Asemakaavan muutoksessa tulee taata alueen arvojen ja mittakaavan säilymi-
nen. Alueella tulee huomioida maltillinen täydennysrakentaminen ja riittävät suojelumääräykset. 
Kymenlaakson museo suosittelee alueelle myös rakennustapaohjetta, jossa annetaan ohjeita rin-
tamamiestalojen ja ulkorakennusten korjaukseen sekä pihapiirien käsittelyyn. 
 

Vastine: Kaavamuutoksen tavoitteena on alueen kaupunkikuvallisten seikkojen 
huomioon ottaminen. Alueelle laaditaan korjaus- ja rakentamistapaohjeet, jotka ovat 
valmisteluvaiheen aineiston yhteydessä luonnoksena nähtävillä. Korjaus- ja raken-
tamistapaohjeet ovat aluetta koskien ohjeellisia. Kaavaluonnoksessa on esitetty alu-
een rakentamista koskevia määräyksiä mm. rakennusten sijoittumisesta, kerroslu-
vusta ja kattomuodosta. Kaavan yleismääräyksissä on rakentamistapaa koskevia 
määräyksiä: ”Korttelialueilla on noudatettava yhtenäistä rakennustapaa rakennus-
ten sijoituksen, korkeuden, julkisivujen ja aitaamisen suhteen. Kaikessa rakentami-
sessa on käytettävä sellaisia rakennusaineita sekä väri- ja kattamisaineita, jotka so-
veltuvat kaupunkikuvaan” ja ”Uudisrakennusten tulee noudattaa lähiympäristössä 
olevien rakennusten tontille sijoittumista ja suuntautumista. Alueelle rakennetta-
vissa uudisrakennuksissa tulee huomioida alueen kaupunkikuvalliset ja rakennus-
kulttuurilliset arvot. Kattokaltevuuden tulee noudattaa ympäristössä sijaitsevien har-
jakattoisten rakennusten kaltevuutta.”. Rakennusoikeuden määrä AO-alueilla on 
yleisesti esitetty tehokkuusluvulla e=0.30, kuitenkin siten, että yksittäisellä AO-ton-
tilla maksimirakennusoikeus on 300 k-m². Talousrakennuksia ohjataan kaavamää-
räyksillä, joiden mukaan talousrakennuksen tulee olla hahmoltaan pienempi kuin 
päärakennus ja yksittäisen talousrakennuksen maksimikerrosala on 70 k-m². Varsi-
naisia suojelumääräyksiä ei ole katsottu tarpeelliseksi määrätä. Kaavaluonnok-
sessa esitetyt ratkaisut säilyttävät Kouvolan rakennetun ympäristön inventoinnissa 
mainitut Otto-I. Meurmanin asemakaavan arvokkaiksi todetut ratkaisut.  

 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus: Ydinalueella kaupunkirakenne tiivistyy. Kaavamuutoksen 
myötä rakentamista koskevien ohjeiden ja määräysten selkeys paranee. On hyvä, että kaupunki 
parantaa elinympäristön laatua. Kaava‐alueella ei ole erityisiä suojelukysymyksiä. KASELY ei koe 



 

 

 

14 

tarvetta viranomaisneuvottelun järjestämiselle. Kaupunki voi (halutessaan) pohtia kaavan tavoit-
teissa energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä. 
 

Vastine: Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto kirjataan tiedoksi. Pienimuo-
toisen täydennysrakentamisen mahdollistaminen tukee olemassa olevan infrastruk-
tuurin käyttöä ja siten tukee energiatehokkuuden tavoitteita. Uusiutuvien energian-
lähteiden käyttö on mahdollista Karjalaiskylän alueella, mutta kaavaan ei ole tarkoi-
tus tehdä energialähteitä koskevia merkintöjä tai määräyksiä. Uusiutuvien 
energialähteiden, lähinnä aurinkopaneelien tai –keräinten, sijoittelu on myös kau-
punkikuvallinen kysymys ja niiden sijoittelusta on annettu ohjeistusta korjaus- ja ra-
kentamistapaohjeissa. 

 
Kouvolan Vesi Oy: Kaavamuutos on aloitusvaiheessa, jonka vuoksi kaavakarttaluonnosta ei ole 
vielä nähtävillä. Kouvolan Vesi Oy pyytää huomioimaan olemassa olevat vesihuollon johdot ja 
laitteet sekä varaamaan näitä varten asemakaavassa tarkoitetut johtoalueet, esimerkkinä tästä 
Korsikuja 12:n läpi kulkeva jakeluvesijohto. Lisäksi olemassa olevien johtojen pitämistä varten 
tulee säilyttää muun muassa Niittäjänkaarella tonttien välissä sijaitsevat puistoalueet. 
 
Lisärakentamista suunnitellessa tulee huomioida vesihuoltopalveluiden (vesijohto, jätevesi ja hu-
levesi) saatavuus uusille tonteille sekä niiden rakentamisesta aiheutuvat kustannukset. Alueen 
vesihuoltoverkostot ovat varsin uusia, jonka vuoksi synergiaetua verkoston saneeraamisesta ei 
ole luvassa. 
 
Kouvolan Vesi Oy:n lausunnon liitteenä oli ote vesihuollon verkostokartasta. 
 

Vastine: Kouvolan Vesi Oy:n lausunto kirjataan tiedoksi ja lausunnossa olevat sei-
kat on otettu huomioon kaavaluonnoksessa. Korttelin 3068 läpi kulkevat johdot on 
merkitty kaavakarttaan. Alueelle ei asemakaavassa osoiteta varsinaisia uusia tont-
teja, mutta kaavaluonnoksessa esitetty ratkaisu mahdollistaa tapauskohtaisesti 
tonttien jakamisen ns. kirveenvarsitonteiksi erillisellä tonttijaolla. 

 
KSS Lämpö Oy: KSS Lämpö Oy:lla on alueella kaukolämpölinjoja. Tänä vuonna (2017) raken-
nettiin Usvapolun aluetta syöttävä linja ja se sijaitsee kaavamuutosalueella Myllypuronkadun itä-
puolella. Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta kaukolämpöputkistoon. 
 
 Vastine: KSS Lämpö Oy:n palaute kirjataan tiedoksi. 
 
Korttelin 3079 kiinteistön omistaja esitti suullisesti palautteessaan, että Myllypuronkadun ja 
korttelin 3079 väliin tulisi tehdä meluaita/-este. 
 

Vastine: Kouvolan kaupungin melutilannetta on tutkittu vuonna 2016 valmistu-
neessa Kouvolan kaupungin meluselvityksessä (WSP Finland Oy). Vuonna 2017 
on valmistunut Kouvolan kaupungin meluntorjuntasuunnitelma, jossa on tunnistettu 
asukkaiden melualtistumisen kannalta ongelmallisia kohteita ja laadittu alustavat 
suunnitelmat melusuojauksen toteutuksesta. Meluntorjunnan toimintasuunnitel-
massa on laskettu altistumistiheyksiä, johon ovat vaikuttaneet melulle altistuvien 
asukkaiden määrä ja melutason ohjearvon ylityksen suuruus. Karjalaiskylän alue ei 
ole valikoitunut meluntorjuntasuunnitelmassa suojattavaksi kohteeksi, sillä meluta-
sojen ohjearvojen ylitykset ovat vähäisiä. Korttelin 3079 Myllypuronkadun puoleisilla 
tonttien osilla keskiäänitasot ylittävät päiväaikaan (klo 7-22) 55 dB(A):n ja yöaikaan 
(klo 22-7) 50 dB(A):n tasot. Tonteilla kuitenkin sijaitsee myös melutasojen ohjearvot 
alittavaa ulko-oleskelualuetta. Melutilannetta voidaan parantaa sijoittamalla esimer-
kiksi talousrakennuksia tontin takaosaan Myllypuronkadun puoleiselle laidalle. Kaa-
vamuutoksella laajennettavat rakennusalat mahdollistavat talousrakennusten sijoit-
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tamisen takapihalle. Kaavaluonnokseen on tehty yleismääräys ”Korttelin 3079 ra-
kentamisessa sekä rakennusten ja niiden pihatilojen sijoittelussa tulee huomioida 
Myllypuronkadulta mahdollisesti tuleva liikennelähtöinen melu.” 

  
Kaavan OAS:n nähtävilläolon aikana tonttien omistajien kanssa on käyty keskusteluja mahdolli-
sista tonttien laajennuksista. Tonttien laajennuksia on tutkittu tapauskohtaisesti olemassa oleva 
tilanne ja mahdolliset rajoitteet huomioiden. Kaavan mukaisten laajennusten jälkeen alueille laa-
ditaan erillinen tonttijako ja laajennettavien tonttien osalta kiinteistöjen omistajien on haettava loh-
komista ja ostettava lisättävä alue Kouvolan kaupungilta.  
 

Asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen nähtävilläolo 
 
Asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävillä mielipiteiden antamista varten 
Tekniikka- ja ympäristötalossa sekä kaupungin internet –sivuilla 11.7.-31.8.2018 välisen ajan. 
Asiasta ilmoitettiin kuulutuksella Kouvolan Sanomissa, kaupungin ilmoitustauluilla sekä hank-
keesta kiinnostuneille jakelulistan mukaisesti sähköpostitse. 
 
Valmisteluvaiheen jälkeen korjaus- ja rakentamistapaohjeisiin tehtiin tarkennuksia. Korsikujan ja 
Niittäjänkaaren kulmauksen kaavarajaukseen tehtiin vähäinen tarkistus. 
 
Lausunnot ja mielipiteet kaavaluonnoksesta (valmisteluvaihe): 
 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus: Kouvolan kaupunki on ottanut huomioon kaavatyöstä annettua 
palautetta, joka ohjaa arvokkaiksi todettujen ratkaisujen säilyttämiseen. Kaavatyö on edennyt hy-
vässä vuorovaikutuksessa niin alueen asukkaiden kuin myös viranomaisten kanssa. 
 
 Vastine: Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto merkitään tiedoksi. 
 
Kymenlaakson museo: Kymenlaakson museo on tutustunut Karjalaiskylän asemakaavamuu-
toksen luonnokseen ja toteaa lausuntonaan seuraavaa. 
 
Kaavan tavoitteena on ajanmukaistaa alueen asemakaavaa vastaamaan nykyistä tilannetta sekä 
selkeyttää kaavamääräyksiä. Kaavalla mahdollistetaan pienimuotoinen rakentaminen ja huomi-
oidaan alueen kaupunkikuvalliset arvot. 
 
Karjalaiskylän alueen asemakaavan laati O-I. Meurman vuonna 1945 siirtokarjalaisten asutta-
miseksi. Alueen rakennuskanta on peräisin pääosin 1940- ja 1950-luvuilla. Myöhemmät raken-
nukset ovat alueella sopeutettu alueen mittakaavaan ja alue on säilyttänyt yhtenäisen ilmeensä. 
Kouvolan rakennetun ympäristön inventoinnissa 2012 alue mainitaan hyvin säilyneenä esimerk-
kinä O-I. Meurmanin sotien jälkeisestä toteutuneesta asemakaavasta. Kaavaa varten on laadittu 
erilliset korjaus- ja rakentamistapaohjeet. Kymenlaakson museo pitää esitettyjä ohjeita hyvänä 
tapana opastaa alueen asukkaita alueen ominaispiirteet huomioon ottavaan rakentamistapaan. 
Kymenlaakson museolla ei ole huomautettavaa asemakaavaluonnoksesta. 
 
 Vastine: Kymenlaakson museon lausunto merkitään tiedoksi. 
 
Kymenlaakson pelastuslaitos: Pelastuslaitoksella ei ole lausuttavaa. 
  
 Vastine: Kymenlaakson pelastuslaitoksen palaute merkitään tiedoksi. 
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KSS Verkko Oy: KSS Verkolla ei ole huomautettavaa. Tulemme uusimaan viheralueella olevia 
muuntamoita, mutta kaavamääräyksissä näyttikin lukevan, että EV alueelle voidaan tällainen 
muuntamo sijoittaa. Eli ei syytä varata ET‐1 aluetta vielä tässä vaiheessa kun paikka ei ole täysin 
selvä. 
 

Vastine: KSS Verkko Oy:n lausunto merkitään tiedoksi. Lausunto ei aiheuta muu-
toksia asemakaavaan. 

 
 

Valmisteluvaiheen jälkeen kaavaratkaisuun on tehty muutoksia ja tarkennuksia. Kaavaluonnok-
sessa kortteli 3077 ja osa korttelista 3070 oli merkitty rivitalojen korttelialueeksi (AR). Asema-
kaavaehdotukseen AR-alueet muutettiin asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueeksi (AKR). 
AKR on käyttötarkoituksena joustavampi kuin AR. Kerrosluku pysyi samana (2), joten muutok-
sella ei ole vaikutusta kaupunkikuvaan. AKR-alueiden rakennusoikeuden määrää tarkistettiin 
ylöspäin yhteensä 80 k-m². Korjaus- ja rakentamistapaohjeita tarkennettiin mm. taloteknisten 
laitteiden osalta. Korttelin 3078 rakennusoikeutta arvioitiin uudelleen ja rakennusoikeudeksi on 
merkitty 600 k-m², mikä vastaa paremmin toteutunutta tilannetta. 
 
 

 
Kuva 19. Valmisteluvaiheen aikana 11.7.-31.8.2018 nähtävillä ollut kaavaluonnos. 
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Asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheen julkinen nähtävilläolo 
 
Tekninen lautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen kokouksessaan 9.10.2018 § 220. Kaavaehdo-
tus oli julkisesti nähtävillä 17.10.-19.11.2018. Kaavaehdotuksesta lähetettiin tieto mahdollista 
lausuntoa varten kaavoitusta ohjaaville viranomaisille. Kaavaehdotuksen nähtävilläolosta tiedo-
tettiin Kouvolan Sanomissa, kaupungin ilmoitustauluilla ja verkkosivuilla. Muulla paikkakunnalla 
kuin Kouvolassa asuville kaavamuutosalueen maanomistajille kaavaehdotuksen nähtävillä-
olosta tiedotettiin kirjeitse. Kaavaehdotuksesta annettiin kaksi lausuntoa. Julkisen nähtävilläolon 
aikana ei saapunut yhtään muistutusta. 
 
Lausunnot kaavaehdotuksesta: 
 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus: Kaavatyö on kaavaprosessissa edennyt hyvässä vuorovaiku-
tuksessa. KASELYllä ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta. 
 
 Vastine: Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto merkitään tiedoksi. 
 
Kymenlaakson museo: Kymenlaakson museolla ei ole huomautettavaa asemakaavamuutok-
sen ehdotusvaiheesta. 
 
 Vastine: Kymenlaakson museon lausunto merkitään tiedoksi. 
 
 
Kaavaehdotuksessa kaavakartalla oli kirjoitusvirhe. Korsikuja oli virheellisesti nimetty ”Korskiku-
jaksi”. Tarkoituksena ei ollut tehdä alueella nimistömuutoksia, kuten kaavaselostuksestakin käy 
ilmi. Kirjoitusvirhe korjattiin teknisenä muutoksena ennen asemakaavamuutoksen viemistä hy-
väksymiskäsittelyyn. 
 
5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1. Kaavan rakenne 

Kaavalla säilytetään toteutunut korttelirakenne ja katulinjaukset. Kaava-al 
ue käsittää erillispientalojen (AO), asuinpientalojen (AP) ja asuinkerrostalojen ja rivitalojen (AKR) 
korttelialueita sekä puisto- (VP), lähivirkistys- (VL), suojaviher- (EV) ja katualueita. Kaava päivite-
tään vastaamaan alueen toteutunutta tilannetta. Kaavaluonnoksessa on esitetty yksittäisten tont-
tien laajennuksia. 
 
5.1.1. Mitoitus 

Kaava-alueen pinta-ala noin 13,6 ha. 
 
Rakennusoikeutta kaavamuutosalueella on yhteensä noin 30 000 k-m², josta noin 26 700 k-m² 
on osoitettu erillispientalojen (AO) korttelialueille, 2750 k-m² on osoitettu asuinkerrostalojen ja 
rivitalojen korttelialueille (AKR) ja 600 k-m² asuinpientalojen korttelialueille (AP). 
 
 
5.2. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Asemakaavan ratkaisut säilyttävät alueen nykyisen rakenteen. Karjalaiskylä on yhtenäisesti ra-
kentunut ja vehreä asuinalue. Alueella ei ole yhtään tyhjillään olevaa tonttia. Asemakaavan ta-
voitteena on tukea Karjalaiskylän ominaispiirteiden säilymistä ja samalla selkiyttää kaavamää-
räyksiä rakennusoikeuksien osalta ja helpottaa mm. talousrakennusten rakentamista tonteille. 
Yleismääräyksissä todetaan, että ennen vuotta 2018 rakennettuja rakennuksia tai rakennelmia 
voidaan korjata, vaikka olemassa oleva rakennus ei sijaitsisi kaavan mukaisella rakennusalalla. 
Tällä yleismääräyksellä aluetta voidaan eheyttää siten, että uudisrakennukset toteutetaan kaavan 
rakentamistapaa koskevien määräysten mukaisesti, mutta kuitenkin siten, että olemassa olevien 
rakennusten omistajille ei aiheuteta kohtuutonta haittaa. 
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5.3. Korjaus- ja rakentamistapaohjeet 

Asemakaavan yhteydessä on laadittu aluetta koskevat korjaus- ja rakentamistapaohjeet. Korjaus- 
ja rakentamistapaohjeet ovat aluetta koskien ohjeellisia. Korjaus- ja rakennustapaohjeet täyden-
tävät alueella voimassa olevaa asemakaavaa ja sen määräyksiä. Ohjeessa annetaan neuvoja 
Karjalaiskylän alueen rakennusten omatoimisille korjaajille sekä mahdollisten uusien asuinraken-
nusten, laajennusten tai piharakennusten suunnittelijoille sekä rakennusluvan hakijoille. Ohjeiden 
tarkoituksena on edistää Karjalaiskylän alueen ainutlaatuisen luonteen säilyminen. 
 
Korjaus- ja rakentamistapaohjeet olivat valmisteluvaiheen aikana luonnoksena nähtävillä. Valmis-
teluvaiheen jälkeen ohjeisiin tehtiin muutoksia: ohjeiden tekstimuotoja muokattiin ja mm. lisättiin 
kappale taloteknisten laitteiden sijoittamisesta ja uusiutuvien energianmuotojen käytöstä. 
 
5.4. Aluevaraukset 

AO Erillispientalojen korttelialueet  
Korttelit 3068, 3070, 3071, 3072, 3073, 3075, 3076 ja 3079 ovat osittain tai kokonaan merkitty 
erillispientalojen korttelialueiksi (AO). Korttelien rajauksiin on tehty muutamia pieniä päivityksiä, 
mutta ne noudattavat pääsääntöisesti nykyistä korttelirakennetta ja muutoksilla on pyritty paran-
tamaan tonttien käytettävyyttä. Alueen rakennushistorialliset arvot ovat sen säilyneessä suhteel-
lisen yhtenäisessä miljöössä. Vuosien saatossa alkuperäisiin 1940-50 –lukujen rakennuksiin on 
tehty sellaisia muutoksia, jotka eivät noudata alkuperäisten rakennusten henkeä. Asemakaava-
muutoksen yhteydessä yhtenäisyyttä on pyritty vaalimaan rakennusaloja koskevilla määräyksillä 
ja yleismääräyksellä, jonka mukaan alueen rakennusten tulee erillispientalojen osalta olla harja-
kattoisia. Rakennusten harjansuunta on määrätty kaavassa. Määräys harjansuunnasta koskee 
asuinrakennusta, joka on rakennettu kiinni tontin kadun puoleiseen rakennusalaan. Tonteilla ra-
kennusalan kadun puoleisella reunalla on nuolimerkintä, joka osoittaa rakennusalan sivun, johon 
rakennus on rakennettava kiinni. Nuolimerkintä on tarkoitettu koskemaan asuinrakennusta, joka 
on rakennettu tai rakennetaan kadun puoleiselle tontin osalle. Kaava säilyttää kaupunkikuvalli-
sesti tärkeät katunäkymät ja samalla mahdollistaa pienimuotoisen täydennysrakentamisen. Yk-
sittäinen AO-tontti voidaan siis esimerkiksi jakaa siten, että tontin takaosaan rakennettaisiin ra-
kennus, joka ei ole harjakattoinen. Tonttien maksimikerroslukumäärä on I u ¾, joka mahdollistaa 
ns. puolitoistakerroksisen rakennuksen rakentamisen, eli rakennuksen, jossa ullakkotiloja laske-
taan mukaan kerrosalaan laskettavaan tilaan. Uudisrakennukset tulee sovittaa mittasuhteiltaan 
ympäristön rakennuskantaan. Korttelien katujen puoleiset osat on merkitty istutettaviksi alueen 
osiksi. Korttelissa 3068 tonttikohtaiseksi rakennusoikeudeksi on merkitty 250 k-m². Muissa AO-
kortteleissa tehokkuusluvuksi on merkitty e=0.30. Kaavan yleismääräyksissä on määräys, jonka 
mukaan AO-tonttien maksimirakennusoikeus on 300 k-m². 
 
 
AKR Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue 
Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialuetta on kahdessa korttelissa (kortteli 3077 ja osa kort-
telista 3070) suunnittelualueen pohjoisosassa. Rakennusoikeuden määrä on merkitty numerosar-
jalla, jossa ensimmäinen luku ilmaisee rakennuksen pääkäyttötarkoituksen mukaisen kerrosalan 
ja jälkimmäinen luku edelliseen lisättävän muun aputilana tms. käytettävän kerrosalan, jota ei 
oteta huomioon autopaikkatarvetta määriteltäessä. Rakennusoikeuden merkintä vastaa suuruus-
luokaltaan nykyistä toteutunutta tilannetta. Suurin sallittu kerrosluku AKR-alueilla on kaksi. AKR-
alueille voi sijoittaa myös palveluasumista. 
 
AP Asuinpientalojen korttelialue 
Kortteli 3078 on merkitty asuinpientalojen korttelialueeksi. Kortteli käsittää yhden tontin, jolla si-
jaitsee noin 550 k-m² kokoinen asuinkäytössä oleva rakennus. Kortteliin on merkitty rakennusoi-
keudeksi 600 k-m². Suurin sallittu kerrosluku on kaksi. AP-alueelle voi sijoittaa myös palveluasu-
mista. 
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VL Lähivirkistysalueet 
Alueen pohjoisosassa on kortteleiden välissä kapeita lähivirkistysalueiksi (VL) merkittyjä kaista-
leita. Alueet on merkitty lähivirkistysalueiksi, sillä kortteleiden välissä kulkee alueen kuivatuksen 
kannalta tärkeä avo-oja. 
 
VP Puistoalueet 
Kaavamuutoksessa on mukana pieni osa Hovinpuisto nimistä puistoaluetta. Hovinpuiston käyt-
töön ei tule muutoksia. Kortteli- ja puistoalueiden rajauksiin on tehty pieniä muutoksia, mutta niillä 
ei ole vaikutusta virkistysalueiden käyttöön. 
 
EV Suojaviheralueet 
Myllypuronkadun itäpuolella on poistuvassa kaavassa merkitty puistoalue. Alue on Myllypuronka-
dun melualueella, joten sen käyttötarkoitus on vaihdettu suojaviheralueeksi. Alueella sijaitsee 
linkkimasto, jolle on tehty merkintä yhdyskuntateknistä huoltoa varten varatusta rakennusalasta 
(et-2). Suojaviheralueelle saa sijoittaa yhteiskuntateknistä huoltoa palvelevia johtoja, laitteita, ra-
kennuksia ja rakennelmia. 
 
Katualueet 
Kaavamuutos käsittää tonttikadut Korsikujan, Lyhdekujan, Kuhilaskujan ja Tähkäpääntien sekä 
osan Myllypuronkadun ja Suomenkadun kokoojakaduista. Tonttikatujen rajauksiin on tehty pieniä 
tarkistuksia. Myllypuronkadun ja Suomenkadun viereinen virkistysalue on liitetty osaksi kaavan 
katualuetta. Poistettava virkistysalue oli kapea kaista katujen ja korttelialueiden välissä, eikä sillä 
ole varsinaista virkistyskäyttöä. Alueen kasvillisuus voidaan toteuttaa osana katualueen viheralu-
etta. Myllypuronkadun korttelin 3079 puoleiselle reunalle on merkitty ohjeellinen istutettava alue. 
  
Tähän asemakaavan muutokseen liittyy muita erityisiä määräyksiä: 
 
 AUTOPAIKKAMÄÄRÄYKSET 
 AKR-alueet 1 ap / 85 k-m² 

AP- ja AO-alueet: 2 ap / asunto. 
Palveluasunnot: 1 ap / 100 k-m² 

 Autopaikkoja saa sijoittaa rakennusalalle. 
Tontin istutettavalle alueen osalle saa istutusten lisäksi sijoittaa pysäköintiä. 
 

 HULEVEDET 
Rakennuslupa-asiakirjoihin tulee sisältyä hulevesien (mukaan lukien kattovedet) kä-
sittelysuunnitelma, josta tulee pyytää tarvittavat viranomaislausunnot. 
 
KIINTEISTÖJEN TURVALLISUUS 
Korttelit 3070 ja 3077 kuuluvat Seveso III-direktiivin mukaisen vaarallisia kemikaa-
leja käsittelevän ja varastoivan laitoksen (VR Transpoint, Kouvolan järjestelyrata-
piha) konsultaatiovyöhykkeeseen. Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää suunni-
telma pelastustoimenpiteistä huomioiden alueen turvallisuusriskit. Rakennusluvasta 
on tarvittaessa pyydettävä pelastusviranomaisen lausunto. 
 
MELUSUOJAUS 
Kortteleiden 3078 ja 3079 rakentamisessa sekä rakennusten ja niiden pihatilojen 
sijoittelussa tulee huomioida Myllypuronkadulta mahdollisesti tuleva liikennelähtöi-
nen melu. 
 
RAKENTAMISTAPA 
Maksimirakennusoikeus AO-tonteilla on 300 k-m². 
AO-tonteilla kadun (Korsikuja, Niittäjänkaari, Lyhdekuja, Kuhilaskuja, Tähkäpään-
tie) puoleiselle rakennusalan osalle rakennettavien asuinrakennusten tulee olla har-
jakattoisia eli satulakattoisia. 
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Asemakaavaan liittyy erilliset korjaus- ja rakentamistapaohjeet. Korjaus- ja rakenta-
mistapaohjeet ovat aluetta koskien ohjeellisia. 
Korttelialueilla on noudatettava yhtenäistä rakennustapaa rakennusten sijoituksen, 
korkeuden, julkisivujen ja aitaamisen suhteen. Kaikessa rakentamisessa on käytet-
tävä sellaisia rakennusaineita sekä väri- ja kattamisaineita, jotka soveltuvat kaupun-
kikuvaan. 
Uudisrakennusten tulee noudattaa lähiympäristössä olevien rakennusten tontille si-
joittumista ja suuntautumista. Alueelle rakennettavissa uudisrakennuksissa tulee 
huomioida alueen kaupunkikuvalliset ja rakennuskulttuurilliset arvot. Kattokaltevuu-
den tulee noudattaa ympäristössä sijaitsevien harjakattoisten rakennusten kalte-
vuutta. 
Talousrakennuksen tulee olla hahmoltaan pienempi kuin päärakennus. AO-ton-
teilla yksittäisen talousrakennuksen maksimirakennusoikeus on 70 k-m². 
Porrashuonetilojen kerrosalasta huomioidaan kunkin kerroksen osalta enintään 15 
k-m² autopaikkatarvetta määriteltäessä. 
Olemassa olevassa, ennen vuotta 2018 rakennetussa rakennuksessa tai rakennel-
massa tai niiden osassa saadaan suorittaa korjaaminen uudisrakentamiseen ver-
rattavalla tavalla sen estämättä, mitä edellä on määrätty rakennusten sijoittumisesta 
rakennusalalle. 
AO-alueilla ennen vuotta 1970 rakennetun rakennuksen rakennusrungon ja vesika-
ton sisäpuolella saa suorittaa korjaus- ja muutostöitä asemakaavaan merkityn mak-
simirakennusoikeuden ja kerrosluvun rajoittamatta. 

 
 YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO  

Rakennettaessa viemärin padotuskorkeuden alapuolelle, kiinteistöön tulee tarvitta-
essa tehdä kiinteistökohtainen pumppaamo. 
Tontille merkityn rakennusalan ulkopuolelle sekä tontille merkityille istutettaville 
alueen osille saa sijoittaa tontin ja korttelialueen yhdyskuntateknistä huoltoa palve-
levia johtoja, laitteita ja rakennelmia. 
Virkistys- ja suojaviheralueille saa sijoittaa korttelialueen yhdyskuntateknistä huol-
toa palvelevia johtoja, laitteita, rakennuksia ja rakennelmia. 
Katuun rajautuvilla tonttien osilla on varattava mahdollisuus johtojen kunnossapi-
toon ja varauduttava mahdollisiin johtorasitteiden perustamisiin. 
  
MUUT ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET 
Tontin rakentamattomasta osasta saadaan päällystää liikenteelle ja pihamaan toi-
minnoille välttämätön osa. 
Piha-alueita ei saa suuressa määrin asfaltoida tai pinnoittaa betonikivetyksellä. Muu 
osa tontista on varustettava istutuksin ja pidettävä hoidettuna. 
Tonttialueella oleva kasvillisuus on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä eikä kaa-
vaan merkityltä rakennusalalta saa poistaa kaikkea puustoa. 
AKR- ja AP-alueille saa sijoittaa palveluasumista. 
 
TONTTIJAKO  
Tämän asemakaavan muutoksen alueella rakennuskortteliin on laadittava erillinen 
tonttijako. 
 

5.5. Asemakaavaratkaisun vaikutukset 

Rakennettu ympäristö, kaupunkikuva ja kulttuuriperinnön vaaliminen 
Asemakaavassa ei ole esitetty rakennusten suojelumerkintöjä, mutta kaavamuutos säilyttää Otto-
I. Meurmanin vuoden 1945 asemakaavan arvokkaiksi todetut ratkaisut. Alueen arvot perustuvat 
Meurmanin sodanjälkeiseen kaavasuunnittelun edustavuuteen. Miljöön säilymistä on edistetty ra-
kennusalojen ja kerroslukumäärien merkinnöillä sekä yleismääräyksillä, jotka velvoittavat otta-
maan alueen ominaispiirteet huomioon uudisrakentamisessa. Rakennusaloja on suurennettu 
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mahdollistamaan esimerkiksi talousrakennusten väljempi sijoittelu, mutta Meurmanin kaavan mu-
kaisesti rakennusalojen rajalinjat on pyritty pitämään yhtenäisinä ja kaavassa on nuolimerkintöjä, 
jotka osoittavat rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni. Kaava-alueelle on 
laadittu korjaus- ja rakentamistapaohje, joka tarkentaa kaavan kaupunkikuvallisia arvoja ja ohjaa 
tontin omistajia ottamaan kaupunkikuvan ja rakennetun ympäristön ominaispiirteet huomioon ra-
kentamisessa. Korjaus- ja rakentamistapaohjeet ovat kaavamääräyksen mukaisesti ohjeellisia. 
 
Liikenne, tekninen huolto ja yhdyskuntarakentamisen kustannukset 
Alueella on valmis katuverkko, eikä asemakaavan muutoksella ole osoitettu uusia rakennettavia 
katuja. Ojaverkon toimivuus taataan säilyttämällä kapeat viheralueet. 
 
Sosiaalinen ympäristö ja palvelut 
Kaavamuutoksella ei ole merkittävää vaikutusta lähialueen asukkaiden elin- tai toimintaympäris-
töön. Kaavamuutoksella säilytetään nykyinen toteutunut tilanne. 
 
Vaikutukset luonnonympäristöön 
Asemakaavan muutos ei aiheuta muutosta luonnonympäristöön. 
 
Ympäristön häiriötekijät 
Kaavamuutoksella ei ole ympäristön häiriötekijöitä lisääviä vaikutuksia. Suomenkadusta ja Mylly-
puronkadusta aiheutuu asuinalueelle liikennelähtöistä melua. Meluvaikutuksia voidaan vähentää 
rakennusten sijoittelulla. Kaavamuutosalueen pohjoisosa kuuluu Seveso III-direktiivin mukaisen 
vaarallisia kemikaaleja käsittelevän ja varastoivan laitoksen (VR Transpoint, Kouvolan järjestely-
ratapiha) konsultaatiovyöhykkeeseen. 
 
5.6. Kaavamerkinnät ja -määräykset 

Kaavamerkinnät ja -määräykset ilmenevät kaavakartalta. 
 
5.7. Nimistö 

Nimistöön ei tule muutoksia. 
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6. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TOTEUTUS JA SEURANTA 
Asemakaavamuutos valmistunee hyväksymismenettelyyn loppuvuodesta 2018. Jatkotoimenpi-
teet voidaan toteuttaa heti kaavan hyväksymispäätöksen lainvoimaistumisen jälkeen. 
 
Rakennusluvat myöntää Kouvolan kaupungin rakennusvalvonta, joka valvoo asemakaavan mää-
räysten ja lupaehtojen noudattamista. Asemakaavaan liittyy erilliset ohjeelliset korjaus- ja raken-
tamistapaohjeet. 
 
 
 
 
Kouvolassa   6.7.2018 
            täyd. 10.12.2018 
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