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 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1. Tunnistetiedot 
Kunta  KOUVOLAN KAUPUNKI 

Alueen nimi  Suutarinpolku (kaava nro 05/003) 

Asemakaavan muutos  Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 5, Käpylä, korttelin 
5042 osaa sekä pysäköimisaluetta ja katualuetta. 
 
Asemakaavan muutoksella muodostuvat kaupunginosan 5, Kä-
pylä, korttelin 5042 osa sekä katualuetta. 
 

Laatija  Kouvolan kaupunki 
Asuminen ja ympäristö / Kaupunkisuunnittelu 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.12.2018 
  OAS nähtävillä 19.12.2018-

20.1.2019 
Vireilletulo  Ilmoitus kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä 19.12.2018 

Valmisteluvaiheen kuuleminen 
 

19.12.2018-
20.1.2019 

Tekninen lautakunta  
 Kuulutus ilmoituslehdessä  
Julkinen nähtävilläolo   

Hyväksyminen Kaupunginhallitus  

 Kaupunginvaltuusto  

 
1.2. Kaava-alueen sijainti 
Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 km päässä Kouvolan ydinkeskustasta koilliseen. Suunnittelu-
alue käsittää Mansikka-ahontien itäpuolella sijaitsevan yksityisen päiväkodin tontin sekä Suuta-
rinpolun katualueen. 

 

Kuva 1. Kaava-alueen sijainti. 

 
1.3. Kaavamuutoksen tarkoitus ja perustelut 
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa osoitteessa Suutarinpolku 1 sijaitsevan päi-
väkotirakennuksen laajentaminen sekä alueen saattoliikenteen ja kevyen liikenteen turvallisuu-
den parantaminen liittämällä Suutarinpolun katualue osaksi korttelia.  
Asemakaavan muutos on tullut vireille alueen maanomistajan aloitteesta vuonna 2018 (kaava-
aloite saapunut 20.10.2018) ja siihen liittyy Mannerheimin lastensuojeluliiton Kouvolan paikallis-
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yhdistys ry:n kanssa laadittu kaavoituksen käynnistämissopimus. Aloitteessa esitetään päiväko-
tirakennuksen laajentamista, mikä mahdollistuisi tontin rakennusoikeutta nostamalla ja rakennus-
alaa laajentamalla. 
 
1.4. Asemakaavan liiteasiakirjat 
Liite 1. Ote ajantasa-asemakaavasta 
Liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Liite 3. Asemakaavan seurantalomake 
Liite 4. Maanomistuskartta 
 
 
1.5. Kaavahankkeeseen liittyvät selvitykset 

 Kouvolan rakennetun ympäristön inventointi. Kouvolan kaupunki, Rurik Wasastjerna 
2012. 

 Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan täydentävä luontoselvitys 2014. 
Luontoselvitys Kotkansiipi, 23.10.2014. 

 Kouvolan kaupungin meluselvitys 2016, WSP Finland Oy, 31.3.2016. 
 

 

 TIIVISTELMÄ 

Asemakaavan muutos on tullut vireille alueen maanomistajan aloitteesta vuonna 2018 (kaava-
aloite saapunut 20.10.2018) ja siihen liittyy Mannerheimin lastensuojeluliiton Kouvolan paikallis-
yhdistys ry:n kanssa laadittu kaavoituksen käynnistämissopimus. Aloitteessa esitetään päiväko-
tirakennuksen laajentamista, mikä mahdollistuisi tontin rakennusoikeutta nostamalla ja rakennus-
alaa laajentamalla. 
 
Kaavahanke on tullut vireille 19.12.2018. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan 
valmisteluaineisto olivat nähtävillä 19.12.2018-20.1.2019 välisen ajan ja niistä pyydettiin alueen 
toimijoilta ja muilta osallisilta sekä viranomaisilta palautteet. Varsinaisesta osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelmasta ei annettu palautetta. Nähtävillä olleesta kaavaluonnoksesta jätettiin mielipiteitä 
ja lausuntoja, joiden perusteella kaavamerkintöjä ja määräyksiä tarkennettiin. 
 
Kaavaehdotus käsitellään Teknisen lautakunnan kokouksessa, jonka jälkeen se asetetaan julki-
sesti nähtäville 30 päivän ajaksi ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot. 
 

 LÄHTÖKOHDAT 

3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1. Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijaitsee Käpylän kaupunginosassa noin 1,5 kilometriä Kouvolan keskustasta 
koilliseen. Muutos koskee tonttia, jolla sijaitsee Mannerheimin lastensuojeluliiton ylläpitämä päi-
väkoti ”Aurinkopoika”. Suunnittelualueeseen kuuluu lisäksi Suutarinpolun katualue. Päiväkodin 
tontti rajautuu idässä ja etelässä Mansikkamäen alakoulun tonttiin, lännessä Mansikka-ahon-
tiehen ja pohjoisessa Suutarinpolkuun. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 0,4 ha. 
 
Päiväkoti on valmistunut vuonna 1966. Rakennus on osin kaksikerroksinen. Tontilla ei sijaitse 
päiväkodin lisäksi muita rakennuksia. Tontin pysäköintialue sijoittuu Mansikka-ahontien ja Suuta-
rinpolun puoleiseen kulmaukseen. Tontin eteläosaan sijoittuu päiväkodin piha leikkiväleineineen. 
Mansikka-ahontien ja Suutarinpolun kulmauksessa sijaitsee Kymenlaakson Jäte Oy:n ekopiste. 
 
Suutarinpolun katualueelle on laadittu alustavia suunnitelmia saattoliikenteen parantamisesta. 
Suunnitelmissa nykyinen Suutarinpolku osoitettaisiin tontin sisäiselle pysäköinnille ja kadun poh-
joispuolelle toteutettaisiin uusi kevyen liikenteen yhteys (kuva 2). 
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Kuva 2. Alustava suunnitelma Suutarinpolun katualueen muutoksesta pysäköinnille. 

3.1.2. Luonnonympäristö 

Maisemakuva ja -rakenne 
Suunnittelualue sijoittuu Salpausselän alueelle. Maasto viettää kaavamuutoksen kohteena ole-
van tontin pohjoisosasta kohti etelää. 
 
Maaperä ja rakennettavuus 
Alue sijoittuu Salpausselän harjanteen päälliselle alueelle. Geologian tutkimuslaitoksen maape-
räkartan mukaan maaperä on suurimmaksi osaksi kalliomaata ja osin hiekkamoreenia. 
 
Kasvillisuus 
Suunnittelualueella oleva kasvillisuus koostuu pääosin tontin pihapuista. 
  
Vesitalous ja hulevedet 
Suunnittelualueelle ja siihen rajautuville katualueille on rakennettu kunnallistekniset järjestelmät. 
Vesihuoltoverkoston putkilinjat sijoittuvat aluetta rajaaville katualueille.  
 
Kaavamuutosalue ei sijaitse pohjavesialueella. 
 
Luonnonsuojelu 
Suunnittelualue on rakennettua aluetta. Alueella ei ole luonnonsuojelualueita eikä muita arvok-
kaita luontokohteita. 
 

3.1.3. Rakennettu ympäristö 

Asuminen ja väestö 
Suunnittelualueella sijaitseva päiväkotirakennus ei ole asuinkäytössä. Lähin asutus sijoittuu suun-
nittelualueen länsi- ja pohjoispuolelle. 
 
Muinaismuistot 
Kaavamuutosalueella ei ole tiedossa olevia muinaismuistolain mukaisia kiinteitä muinaisjäännök-
siä tai muuta arkeologista kulttuuriperintöä. 
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Rakennuskanta ja rakennettu kulttuuriympäristö 
Päiväkoti on valmistunut vuonna 1966. Rakennus on osin kaksikerroksinen. 
 
Pikku-Palomäen aluetta on arvioitu Kouvolan rakennetun ympäristön inventoinnissa (Rurik Wa-
sastjerna, 2009). Yleisesti Pikku-Palomäen aluetta pidetään inventoinnissa säilyttämisen arvoi-
sena rakennusajan asussa säilyneenä miljöönä. Aurinkopojan päiväkotirakennusta ei kuitenkaan 
ole arvioitu merkittäväksi kohteeksi. 
 

 

Kuva 3. Päiväkotirakennus ja Suutarinpolku Mansikka-ahontieltä katsottuna. Taustalla vasemmalla näkyy Mansikkamäen koulu. 

 

 
 

Kuva 4. Ote Kouvolan rakennetun ympäristön inventoinnista. Otteessa näkyvä koulurakennus on purettu. Vanhan koulun pohjoispuo-
lelle rakennettu uusi koulu valmistui vuonna 2014. 

 
 
Palvelut ja työpaikat 
Suunnittelualueella sijaitsee yksityinen päiväkoti. Suunnittelualueen korttelissa sijaitsee myös 
Mansikkamäen alakoulu sekä Mansikka-ahon liikuntahalli.  
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Liikenne- ja katualueet 
Suunnittelualueella sijaitsee Suutarinpolku, joka on yleinen katualue. Suunnittelualueen länsipuo-
lella sijaitsee pohjois-eteläsuuntainen Mansikka-ahontie. 
 
Tekninen huolto 
Kaavamuutoksen kohteena olevalle tontille tulee vesihuolto Mansikka-ahontien kautta. Kauko-
lämpöputki kulkee Mansikkamäen koulun tontin kautta suunnittelualueen tontille. Suutarinpolun 
kautta kulkee sähkö- ja datakaapeleita koulun tontille. Mansikka-ahontien ja Suutarinpolun kul-
mauksessa sijaitsee Kymenlaakson Jäte Oy:n ekopiste. 
 
Ympäristöhäiriöt, melu 
Valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaan hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla on oh-
jeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväoh-
jearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22-7) 50 dB. Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei 
kuitenkaan sovelleta yöohjearvoja. 
 
Kouvolan kaupungin alueella olevaa liikennemelua on tutkinut Kouvolan kaupungin ohjauksessa 
WSP Finland Oy vuonna 2016. Suunnittelualueen eteläpuolella kulkeva Karjalankatu aiheuttaa 
liikennemelua. Päiväaikaan suunnittelualue sijoittuu alle 55 dB(A):n melualueelle ja yöaikaan suu-
rimmaksi osaksi alle 45 dB(A):n alueelle. 
 

      

Kuva 5. Suunnittelualueen päivä- ja yöajan keskiäänitasot. 

 
Virkistysalueet 
Kaavamuutosalueella ei sijaitse virkistysalueita. Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsee laaja 
Palokankaan virkistysalue kuntopolkuineen. 
 
Maanomistus 
Suunnittelualueen korttelialue on yksityisessä omistuksessa. Kouvolan kaupunki omistaa Suuta-
rinpolun katualueen sekä asemakaavan pysäköimisalueeksi merkitylle alueelle rakennetun leik-
kipaikan alueen. Maanomistuskartta on liitteenä 4. 
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3.2. Suunnittelutilanne 
 
Maakuntakaava 
Alueella on voimassa ympäristöministeriön 
vahvistamat maakuntakaavat Taajamat ja nii-
den ympäristöt ja Kauppa ja merialue. Suun-
nittelualue on merkitty taajamatoimintojen alu-
eeksi (A), jolla on säilytettäviä vähintään  
maakunnallisesti merkittäviä rakennuskulttuu-
rikohteita (/s). 
 
Kymenlaakson maakuntaakaava 2040 valmis-
telu on käynnissä. Kymenlaakson maakunta-
kaava 2040 tarkoituksena on laatia kokonais-
maakuntakaava, jossa nykyiset vaihemaakun-
takaavat tarkistetaan ja ajanmukaistetaan. 
Kokonaismaakuntakaavan luonnos on ollut 
nähtävillä 27.8.-7.10.2018. Maakuntakaava-
luonnoksessa kaavamuutosalue sijoittuu taa-
jamatoimintojen alueelle (A). 
 

 

Kuva 6. Suunnittelualue merkittynä tähdellä voimassa olevien 
Kymenlaakson maakuntakaavojen yhdistelmään. 

Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava 
Alueella on voimassa Kouvolan kaupunginval-
tuuston 16.11.2015 hyväksymä Kouvolan kes-
keisen kaupunkialueen osayleiskaava. Kaava-
muutosalue on merkitty informatiivisella mer-
kinnällä taajamatoimintojen alueeksi. 
Informatiivisella merkinnällä on merkitty alu-
eet, joiden maankäyttö on ratkaistu tai tullaan 
ratkaisemaan muulla osayleiskaavalla tai ase-
makaavalla. 
 

 
Kuva 7.  Suunnittelualue merkitty tähdellä Kouvolan keskeisen 
kaupunkialueen osayleiskaavaan. 

 
Asemakaava 
Alueella on voimassa kaksi asemakaavaa, 
jotka ovat hyväksytty 30.9.1959 ja 18.10.1988. 
 
Kaavamuutoksen kohteena oleva tontti on 
merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi 
(Y). Tontti on osa korttelia 5042. Korttelin osan 
tehokkuudeksi on merkitty e=0,20, mikä vas-
taa 615 k-m². Tontin rakennusoikeus on koko-
naisuudessaan käytetty. Rakennusala on 
merkitty tontin pohjoisosaan. Suurin sallittu 
kerrosluku on kaksi. Tontin Mansikka-ahon-
tien puoleinen osa on merkitty istutettavaksi 
alueen osaksi. Kaava-alueella autopaikka-
määräyksenä on 1 ap/100 k-m². 
 
Kaavamuutosalueeseen kuuluu myös Suuta-
rinpolun katualue sekä osa Suutarinpolun poh-
joispuolella sijaitsevasta pysäköimisalueeksi 
merkitystä alueesta (LP). 
 

 

Kuva 8. Ote voimassa olevasta asemakaavasta. 
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Rakennusjärjestys 
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kouvolan kaupungin rakennusjärjestyksen 30.8.2010. 
 
Pohjakartta 
Pohjakartta on MRL 54 a §:n mukainen. 
 
 
 

 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1. Suunnittelun tarve 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa osoitteessa Suutarinpolku 1 sijaitsevan 
päiväkotirakennuksen laajentaminen sekä alueen saattoliikenteen ja kevyen liikenteen turvalli-
suuden parantaminen liittämällä katualuetta osaksi korttelia. 
 
4.2. Suunnittelun käynnistys ja sitä koskevat päätökset 
Asemakaavan muutos on tullut vireille alueen maanomistajan aloitteesta vuonna 2018 (kaava-
aloite saapunut 20.10.2018) ja siihen liittyy Mannerheimin lastensuojeluliiton Kouvolan paikallis-
yhdistys ry:n kanssa laadittu kaavoituksen käynnistämissopimus. 
 
4.3. Maankäyttösopimus 
Kaavamuutokseen liittyy Kouvolan kaupungin ja Mannerheimin lastensuojeluliitto r.y:n kanssa 
tehtävä maankäyttösopimus. 
 
4.4. Osallistuminen ja yhteistyö 

4.4.1. Osalliset 

Suunnittelualueen ja lähialueiden kiinteistöjen omistajat ja haltijat 
Alueen muut toimijat, kuten yhdistykset, yritykset ja koulu 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
Kymenlaakson pelastuslaitos 
Kouvolan Vesi Oy 
KSS Lämpö Oy ja KSS Verkko Oy 
Telia Oyj ja Elisa Oy 

4.4.2. Vireilletulo 

Asemakaavan muutoksen vireille tulosta oli ilmoitus kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä ja il-
moitustaululla 19.12.2018. 

4.4.3. Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt 

Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavoituksen vaiheista on kerrottu osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmassa, joka on asemakaavan liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa  
voidaan täydentää suunnittelun edetessä. 

4.4.4. Viranomaisyhteistyö 

Asemakaavahanke ei koske maankäyttö- ja rakennuslain 66 §:ssä mainittuja valtakunnallisia alu-
eidenkäyttötavoitteita eikä se ole kulttuuriympäristökohteiden säilymisen kannalta merkittävä, jo-
ten kaavasta ei järjestetä MRL 66 §:n mukaista viranomaisneuvottelua. 
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4.5. Kaavaratkaisun perusteet 

4.5.1. Kaavaprosessin aikana annetut mielipiteet ja niiden huomioiminen 

 
Asemakaavan vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo ja 
asemakaavan valmisteluvaiheen kuuleminen  
 
Asemakaavamuutos kuulutettiin vireille 19.12.2018. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä 
kaavaan liittyvä valmisteluvaiheen aineisto (kaavaluonnos) olivat julkisesti nähtävillä 19.12.2018-
20.1.2019 välisenä aikana Kouvolan kaupungin tekniikka- ja ympäristötalolla ja kaupungin inter-
net-sivuilla. Kaavan valmisteluvaiheen aineisto lähetettiin tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten 
kaava-alueella oleville toimijoille, viranomaisille, kaupungin omille toimijoille sekä kaava-aluee-
seen rajautuvien kiinteistöjen omistajille. 
 
Varsinaisesta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei annettu palautetta. 
 
Nähtävillä olon aikana viranomaisilta ja alueella olevien verkostojen omistajilta sekä muilta toimi-
joilta tuli kuusi palautetta tai lausuntoa.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon sekä kaavan valmisteluvaiheen kuu-
lemisen aikana saadut lausunnot ja mielipiteet: 
 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus: Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa osoitteessa 
Suutarinpolku 1 sijaitsevan päiväkotirakennuksen laajentaminen sekä alueen saattoliikenteen ja 
kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen liittämällä katualuetta osaksi korttelia. Asemakaa-
vamuutos on toteutettavissa. 
  
  Vastine: Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto kirjataan tiedoksi. 
 
Kymenlaakson pelastuslaitos: Pelastuslaitoksella ei ole lausuttavaa kaavasta. 
 
  Vastine: Pelastuslaitoksen lausunto kirjataan tiedoksi. 
 
KSS Verkko Oy: Sähköverkko (maakaapelit ja jakokaappi) jäävät muutoksen myötä rakennus-
alalle. Mikäli näin kaava tulee jäämään, tulee sähköverkko siirtää ennen laajennusrakentamiseen 
ryhtymistä. Sähköverkon siirron kustannuksista vastaa siirrättäjä. Käytännössä jakokaappi on 
kiinni nykyisessä rakennuksessa, joten joka tapauksessa jotakin on tehtävä mikäli nykyiselle ra-
kennukselle on tarpeen tehdä muutostöitä. Johtojen siirto onnistunee johtoa varten varatulle alu-
een osalle. 
 

Vastine: KSS Verkko Oy:n palaute merkitään tiedoksi. Päiväkotirakennuksen kaava-
muutoksen yhteydessä suunnitellut muutostyöt eivät sijoitu Suutarinpolun puoleiselle 
osalle, jossa palautteessa mainittu jakokaappi sijaitsee. 

 
Elisa Oyj: Elisa Oyj:llä ei ole huomauttamista asemakaavan muutokseen. Alueella on Elisa Oyj:n 
tietoliikennekaapeleita joiden olemassaolo tarvitsee alueella toimijoiden tiedostaa ja huolehtia nii-
den riittävästä suojauksesta. Mikäli kaapeleita joudutaan siirtämään pitää siirron tarvitsijan olla 
hyvissä ajoin yhteydessä Elisaan ja tilata ao. siirto. Siirrot ovat maksullisia (Maankäyttö- ja Ra-
kennuslaki 89§). 
 

Vastine: Elisa Oyj:n lausunto kirjataan tiedoksi. Kaapelisiirtojen tarpeellisuus selviää 
alueen toteuttamisvaiheessa. Kaapelisiirrot ja –suojaukset tulee huomioida aluetta to-
teutettaessa. Suutarinpolun entistä katualuetta tullaan todennäköisesti käyttämään 
pysäköintipaikkana. Siirroista ja suojauksista vastaa maanomistaja. 

 
Telia Company: Suunnitelma‐alueella on Telian infraa. Työstä ei saa aiheutua sille vahinkoa, 

eikä sen päälle saa asentaa mitään. Kuva liitteenä. Kaapelikartat ja ‐näytöt voitte pyytää 
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www.verkkoselvitys.fi kautta. Jos tulee tarvetta kaapelisiirroille, niin niistä on ilmoitettava 12 viik-
koa ennen maanrakennustöiden aloitusta. Siirroista aiheutuneet kulut laskutetaan työn tilaajalta. 
 

Vastine: Telian lausunto kirjataan tiedoksi. Kaapelisiirtojen tarpeellisuus selviää alu-
een toteuttamisvaiheessa. Kaapelisiirrot ja –suojaukset tulee huomioida aluetta toteu-
tettaessa. Suutarinpolun entistä katualuetta tullaan todennäköisesti käyttämään py-
säköintipaikkana. Siirroista ja suojauksista vastaa maanomistaja. 
 

KSS Lämpö Oy: KSS Lämmöllä ei kommentoitavaa. 
 
  Vastine: KSS Lämmön palaute kirjataan tiedoksi. 
 
Valmisteluvaiheen nähtävilläolon jälkeen kaavakarttaan tehtiin muutoksia. Suutarinpolun korttelin 
osaksi liitettävälle osalle merkittiin ohjeellinen ajoyhteys (ajo). Ajoyhteys voidaan tarvittaessa 
muodostaa rasitteena esim. Mansikka-ahon koulun tontin kunnossapidon tai pelastustoiminnan 
kannalta tarvittavien yhteyksien toteuttamiseksi.  
 

 

Kuva 9. Ote 19.12.2018-20.1.2019 nähtävillä olleesta kaavaluonnoksesta. Kaavakarttaan tehtiin muutoksia valmisteluvaiheen kuule-
misen jälkeen. 

 

 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1. Kaavan rakenne 
Kaavaratkaisu käsittää yleisten rakennusten korttelialuetta sekä katualuetta. 

5.1.1. Mitoitus 

Rakennusoikeudeksi on merkitty 915 k-m² ja kerrosluvuksi kaksi (II). Muutokset mahdollistavat 
päiväkotirakennuksen laajentamisen.  

5.1.2. Palvelut 

Kaavan korttelialue on merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi. Merkintä mahdollistaa päi-
väkotipalvelujen tuottamisen. 
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5.2. Aluevaraukset 
 
Y Yleisten rakennusten korttelialue 
Päiväkodin alue on merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y). Y-maankäyttöluokan toi-
mintoja voidaan toteuttaa myös yksityisesti esimerkiksi järjestön tai yrityksen toimesta silloin, kun 
toiminnan luonne on julkinen. Korttelialuetta on laajennettu Suutarinpolun katualueelle. Korttelin 
osalle on rakennusoikeudeksi merkitty 915 k-m². Rakennusalaa on laajennettu etelän suuntaan. 
Suurin sallittu kerrosluku on kaksi. 
 
Katu 
Asemakaavassa on mukana pieni osa Mansikka-ahontien katualuetta. 
 
Tähän asemakaavan muutokseen liittyy muita erityisiä määräyksiä: 
 

AUTOPAIKKAMÄÄRÄYKSET 
Asunnot: 1 autopaikka / 100 k-m² 
Autopaikkoja saa sijoittaa rakennusalalle. 
 
YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO 
Rakennettaessa viemärin padotuskorkeuden alapuolelle, kiinteistöön tulee tarvitta-
essa tehdä kiinteistökohtainen pumppaamo. 
Tontille merkityn rakennusalan ulkopuolelle sekä tontille merkityille istutettaville alu-
een osille saa sijoittaa tontin ja korttelialueen yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia 
johtoja, laitteita, rakennuksia ja rakennelmia sekä päiväkodin leikkipihan toimintoihin 
liittyviä rakennelmia. 
Katuun rajautuvilla tonttien osilla on varattava mahdollisuus johtojen kunnossapi-
toon ja varauduttava mahdollisiin johtorasitteiden perustamisiin. 
 
TONTTIJAKO 
Tämän asemakaavan muutoksen alueella rakennuskortteliin on laadittava erillinen 
tonttijako. 
 

5.3. Kaavan vaikutukset 
Rakennettu ympäristö, kaupunkikuva ja kulttuuriperinnön vaaliminen 
Kaavamuutoksella ei ole merkittävää vaikutusta rakennettuun ympäristöön, maisemaan tai kau-
punkikuvaan. Suunniteltu päiväkodin laajennus on pitkänomainen jatke nykyisestä rakennuk-
sesta etelään. 
 
Tekninen huolto 
Kaavamuutoksen toteuttamisen jälkeen Suutarinpolun katualue liitetään osaksi korttelialuetta. 
Suutarinpolun katualueella sijainneet johdot (sähkö- ja datakaapelit) voidaan tarvittaessa siirtää. 
Johdoille on mahdollista perustaa tarvittavat rasitteet. Entisen katualueen osalle on merkitty joh-
doille varattu alueen osa. 
 
Mikäli Mansikkamäen koululle toteutetaan kevyen liikenteen yhteys Suutarinpolun pohjoispuo-
lelle, tulee Kymenlaakson Jäte Oy:n ekopiste siirrettäväksi. Ekopisteellä sijaitsee metallin, lasin, 
paperin ja kartongin keräysastiat sekä UFF:n vaatekeräys. 
 
Entinen katualue poistuu kaupungin kunnossapidosta. 
 
Yhdyskuntarakentamisen kustannukset 
Asemakaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin. Katualuei-
den muutokset saattavat johtaa vähäisiin katutöihin. 
 



12 

Liikenne 
Kaavamuutoksella on vaikutuksia erityisesti päiväkodin saattoliikenteen selkiyttämisessä. Katu-
alueen liittäminen tonttiin mahdollistaa sen, että saattoliikenne voidaan suorittaa kokonaisuudes-
saan omalla tontilla, mikä lisää liikenneturvallisuutta. Koululle on suunnitteilla erillinen väylä ke-
vyelle liikenteelle kaavamuutosalueen pohjoispuolelle. Nykytilanteessa alue on ollut liikenteelli-
sesti turvaton, sillä runsas saattoliikenne ja koulun oppilaat ovat liikkuneet samalla alueella 
hallitsemattomasti. Mansikkamäen koulun saattoliikennettä ei voi ohjata kaavamuutoksen jälkeen 
Suutarinpolun kautta.  
 
Sosiaalinen ympäristö ja palvelut 
Kaavamuutos mahdollistaa päiväkodin laajentamisen ja siten lisää alueen palvelutarjontaa. 
Kaava-aloitteen tekijän, eli maanomistajan mukaan päiväkoti on elinvoimainen ja haluttu päiväkoti 
Pikku-Palomäen alueella. Nykyisen päiväkodin laajentaminen mahdollistaa päiväkotitilojen moni-
puolisen käytön ja toiminnan kehittämisen. 
 
Viheralueet ja luonnonympäristöt 
Asemakaavamuutoksen alueella ei sijaitse yleisiä virkistysalueita. Päiväkodin pihamaalla on kas-
villisuutta, joskin piha on kovalla kulutuksella. 
 
5.4. Ympäristön häiriötekijät 
Kaavalla ei ole ympäristön häiriötekijöitä lisäävää vaikutusta. 
 
5.5. Kaavamerkinnät ja -määräykset 
Kaavamerkinnät ja -määräykset ilmenevät kaavakartalta. 
 
5.6. Nimistö 
Asemakaavan muutoksessa Suutarinpolku-katu poistuu. 
 
 
 
 
 
 

 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TOTEUTUS JA AJOITUS 

 
Asemakaavan muutos valmistuu hyväksymismenettelyyn syksyllä 2019 ja sen hyväksyy kaupun-
ginvaltuusto. Katumuutokset vaativat mahdollisesti katusuunnitelman. Tontti voidaan muodostaa 
asemakaavan voimaantulon jälkeen. 
 
 
 
Kouvolassa 15.5.2019 
 
 
 
 
 
Anne Kangasniemi-Kuikka   Olli Ruokonen 
kaupunginarkkitehti    kaavoitusinsinööri 


