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SÄILYVÄ LEHTIPUU
Sekametsässä
kasvaneet puut kestävät
huonosti rakentamista.
Ylärinteessä voi olla
mahdollista säilyttää
puita.

SÄILYVÄ HAVUPUU
POISTUVA PUU
Säilytettävät männyt

Kirkon ympäristön puusto
säilyy muuten, paitsi uuden
pysäköintialueen kohdalla.

Kaupunkikuvallisesti
merkittävä mäntyryhmä

Kadut rajautuvat olemassa
olevaan puustoon

Puiston ja ostoskeskuksen
edustan puita säilytetään
Säilytettävät männyt

KAAVIO SÄILYTETTÄVÄSTÄ PUUSTOSTA 1:5000
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Tree Urbanism

Suureksi kasvaneen puun säästäminen on pieni ilmastoteko. Uusilla asuinalueilla puiden kasvaminen kestää
kauan, mikä hidastaa valmiin alueen tunnelman muodostumista. Puut lisäävät viihtyisyyttä ja parantavat
pienilmastoa tarjoten tuulensuojaa ja vähentäen paahdetta. Tree Urbanism säästää niin paljon olemassa
olevaa puustoa kuin mahdollista. Uusien kortteleiden ja puistojen sommittelussa on ollut lähtökohtana
paikan olemassa oleva puusto. Erityisesti hienot mäntyryhmät on säästetty.
Toinen lähtökohta on ollut maltillinen täydennysrakentaminen, joka säilyttää Kouvolalle tyypillisen
avoimen, vihreän kaupunkirakenteen. Uudet korttelit on ratkaistu ympäristönsä ehdoilla ja ne
mahdollistavat vähittäisen kaupunkirakenteen täydentämisen pitkän ajan kuluessa. Samalla ne tarjoavat
uudenlaisia, ilmastoviisaita asumisen mahdollisuuksia Kouvolan keskustan tuntumassa.
Tree Urbanism on kaupungin kehittämisen malli, jossa vaiheittaisen täydennysrakentamisen kanssa
samanaikaisesti ja samanarvoisesti kehitetään alueen viheralueita ja vihreitä reittejä ja katuja.
Kadut
Kymenlaaksontien jatketta reunustaa alppiruusuja ja mäntyjä kasvava metsä. Kevyen liikenteen reitti on
viety tien ylitse tasossa, jolloin katukuilu tuodaan osaksi kaupunkia ja sen reittejä. Samoin kadulle on lisätty
uusi katuliittymä itään ja länteen tonttiliittymä osa‐alueella 2 sijaitseviin rakennuksiin. Liittymät
mahdollistavat tehokkaat pysäköintiratkaisut ja säästävät olemassa olevaa kulttuurimaisemaa. Ajo uusien
korttelien pysäköintiin voidaan tarvittaessa järjestää myös Marjoniementieltä ja Kasarmikadulta.
Kuusaantien ilmettä parannetaan vehreämmäksi. Eteläpuolella oleva alue kehitetään puistona ja suojataan
melulta loivalla nurmivallilla, joka tarjoaa viihtyisät ja vehreät näkymät myös Kuusaantien käyttäjille.
Kuusaantien ja Kymenlaaksontien risteykseen kehitetään puista maisema‐aihe. Uusi kevyen liikenteen silta
ja sen luiskat vehreytetään köynnöksillä. Keskustan johtaville reiteille rakennetaan kaupunkimaiset, leveät
ja laadukkaasti maisemoidut suojatiet, joiden kohdalla katu on korotettu ja kivetty. Risteysalueen käsittely
kytkee hotellin ja liiketilat paremmin osaksi keskustaa.
Osa‐alue 1
Osa‐alueella 1 Kappelikatu siirretään Risustonkadun kohdalle, jolloin saadaan luonteva ja näkyvä uusi
paikka liiketiloille, esimerkiksi päivittäistavarakaupalle. Perinteikäs ja asukkaille rakas huoltoasemarakennus
säilytetään ja muutetaan liiketilaksi. Huoltoasema siirtyy Kuusaantien eteläpuolelle. Vanhan
ostoskeskuksen tontille on sen tullessa käyttönsä päähän mahdollista täydentää asuinkortteli, jonka
pohjakerroksessa on liiketilaa. Alueen kaakkoispuoli täydennetään puistoksi yhdistämään Kirkkopuistoa ja
Prikaatinpuistoa Kuusaantien eteläpuolisiin viheralueisiin. Kuusaantien olemassa olevan alikulku säilyy.
Kuusaantien eteläpuolella oleva autokorjaamorakennus säästetään ja liiketoimintaa siellä voi laajentaa
lisärakentamalla.
Osa‐alue 2
Uudet rinteeseen sovitetut punatiiliset asuinrakennukset jatkavat kasarmin asuinrakennusten ketjua.
Ylärinteen matalat massat on sovitettu olemassa oleviin rakennuksiin, mutta Kymenlaaksontien jatkeella ne
kohoavat viiteen kerrokseen. Korttelien avoimet puustoiset pihat sovittautuvat ympäröivää metsään ja
avaavat pitkiä näkymiä itään.
Alue yhdistyy Marjoniemeen ja keskustaan maastoportaan ja kevyenliikenteen reitin kautta, joka ylittää
Kymenlaaksontien jatkeen tasossa. Reitti mutkittelee loivasti rinnettä ylös, maastoportaita pitkin pääsee

oikaisemaan. Kirkon ympäristö suurine puineen säilytetään. Pääportinkadun puoleinen pysäköintialue
sijoitetaan siten, että reitti kirkolle ei kulje sen läpi. Samoin kevyen liikenteen reitti Kasarminkadulta
Kirkkopuistoon siirretään siten, ettei se kulje Pilvenpiirtäjän pihan halki.
Osa‐alue 3
Pohjoisten korttelit muodostavat pienipiirteisiä, yhteisten pihojen ympärille rakentuvia kortteleita. Niiden
rakenne on joustavaa ja mahdollistaa erikorkuisia ja erityyppisiä asumisratkaisuita. Pysäköinti on ratkaistu
kustannustehokkaasti pääosin korttelikohtaisilla kaksitasoisilla pysäköintitasoilla. Puusta rakennettuna
korttelit edustavat ilmastokestävää, tiivistä rakentamistapaa. Korttelipuisto tarjoaa mahdollisuuden
lähiviljelyyn.
Palvelukorttelia on mahdollista täydentää uusilla asuinrakennuksilla ja parantaa lähiympäristöä
puistomaisilla pihoilla.
Hotellia on esitetty peruskorjausvaiheessa muokattavaksi siten, että osa rakennusrungosta säilytetään ja
sitä korotetaan. Kompaktimpi rakennusmassa mahdollistaa alueen lähiympäristön kehittämisen
houkuttelevaksi puistomaiseksi ympäristöksi ja tarjoaa mahdollisuuden avata hotellin ravintolaa ja muita
avoimia tiloja aaltoilevilla lasiseinillä kohti keskustaa. Hotellin pohjoispuolella on terapiapuutarha, joka
palvelee kaikkia kaupunkilaisia, hotellivieraita sekä erityisesti palvelutalojen asukkaita. Hotellin itäpuolella
on myös potentiaalia liiketilojen tai toimitilojen rakentamiselle.
Alueen uudet viheralueet muodostavat toimivan viheralueverkoston ympäristön puistojen kanssa.
Viheralueiden sijoittelussa on myös huomioitu olemassa oleva puusto ja sen säilyttämismahdollisuudet.
Hotellin ja uuden liikerakennuksen välistä tuodaan uusi kulkureitti, jonka molemmin puolin on aukio.
Aukiosarja on tärkeä osa Kasarmialueelle kulkevaa kevyen liikenteen reittiä. Olemassa olevan palvelutalon
länsipuolelta on löydetty uusi paikka rakentamisen alle jäävälle koira‐aitaukselle. Asukaskyselyssä toivottiin
pienpelikenttiä. Niitä on sijoitettu olemassa olevan palvelutalon pohjoispuolelle puistoon.

