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KOUVOLAN KAUPUNKI / Kaavahankkeiden MRL 66 §:n ja MRA 26 §:n mukainen 

viranomaisneuvottelu 

 

Aika: 2.9.2019 klo 9.00-10.00 ja 13:00-14:30 

 

Paikka: Kouvolan Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, Kuusankoski, 

 lautakuntahuone 

 

Läsnä: Kaakkois-Suomen ELY-keskus: Antti Pyysaari, Pertti Perttola, Simo Jokinen 

 Museovirasto: Helena Ranta 

 Kymenlaakson museo: Kirsi Toivonen 

Kouvolan kaupunki: Anne Kangasniemi-Kuikka (kaupunkisuunnittelu), Olli Ruokonen 

(kaupunkisuunnittelu), Susanna Lääveri (kaupunkisuunnittelu), Tapani Ryynänen 

(rakennusvalvonta), Tapani Vuorentausta (yhdyskuntatekninen suunnittelu), Kati 

Halonen (ympäristövalvonta) 

 

Tiedoksi: Osallistujat 

 Kutsutut 

 

Asiat 

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 

 

Neuvottelu järjestettiin kaksiosaisena. Aamupäivällä kaavoja käsitteli Kouvolan 

kaupunkisuunnittelu (Anne Kangasniemi-Kuikka, Susanna Lääveri, Olli 

Ruokonen) ja ELY-keskus (Antti Pyysaari, Pertti Perttola, Simo Jokinen). 

Iltapäivällä kaavoja käsitteli Kouvolan kaupunki (Susanna Lääveri, Olli Ruokonen, 

Tapani Ryynänen, Tapani Vuorentausta, Kati Halonen) Museovirasto ja 

Kymenlaakson museo. Aamupäivällä puheenjohtajana toimi Anne Kangasniemi-

Kuikka ja iltapäivällä Olli Ruokonen. Susanna Lääveri toimi sihteerinä. 

 

2. Läsnäolijoiden toteaminen 

 

Läsnäolijat esittelivät lyhyesti itsensä. 

 

3. Mustavuori 23/025, asemakaavan muutos 

Kaavahankkeen verkkosivut: www.kouvola.fi/mustavuori 

 

Aamupäivä: 

 Lääveri esitteli kaavahankkeen taustat, suunnittelualueen ja alustavan 

kaavaluonnoksen. Kaavahanke on aloitusvaiheessa, eikä sitä ole vielä 

kuulutettu vireille. 

 Kaavamuutoksen tavoitteena on, että alueen kulkuyhteydet ja 

kokonaisuus selkeytyvät. Virkailijataloille kulkeva Mustavuorentie 

osoitetaan kulkemaan paikalle mihin se on aikojen saatossa muodostunut. 

Nykyisin Mustavuorentiessä kulkeva kaava-alueen raja on tarkoitus siirtää 

länteen päin. Rakentamattomia tontteja poistetaan Suvannontien ja 

http://www.kouvola.fi/mustavuori
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Purhatien varrelta. Kaavassa otetaan huomioon alueen toteutunut käyttö 

ja historia. 

 Pyysaari: Mikä on kaava-alueen ulkopuolelle jäävän 

teollisuusrakennuksen tilanne, ollaanko sitä purkamassa? 

 Kangasniemi-Kuikka: Teollisuusrakennuksen purkulupa on käsittelyssä. 

 Perttola: Onko rakennuksen runko kunnossa? Mahdollisuuksia 

yleisötilaisuuksiin, julkiset tapahtumat? 

 Kangasniemi-Kuikka: Ei tietoa. Pitää pyytää museolta lausunto. 

 Perttola: Ei suoraa lakivelvoitetta pyytää lausuntoa, mutta RKY-aluerajaus 

liittyy valtion viranomaistoimintaan. 

 Kangasniemi-Kuikka: Kemira Chemicals Seveso-vyöhykkeen takia 

kaavamuutosalueelle ei osoiteta asutusta lisää nykytilan ja suojeluarvojen 

toteutumiseksi. 

 Lääveri: Kaava-alueen eteläpuolella pienehköjä taloja, uudet eivät 

välttämättä sopeudu alueeseen. 

 Lääveri: Kaava-alueen rajan muuttuminen Ruukin suuntaan. 

 Kangasniemi-Kuikka: Taustalla kiinteistörajojen muokkaaminen. 

Nykytilanne on sellainen, että virkailijatalojen asukkaat ovat rakentaneet 

puiston puolelle, tontit eivät noudata todellista tilannetta. 

 Lääveri: Kaavaluonnoksessa kaavarajaus menee aivan 

teollisuusrakennuksen nurkalta. 

 Pyysaari: Onko virkailijatalot yksityisten omistuksessa? 

 Lääveri: Kyllä. 

 Perttola: Miksi suojaviheraluetta, johtuuko melusta? Onko 

teollisuusmelualuetta? Voisiko alue olla virkistysaluetta? 

 Pyysaari: Ruukilla ei paljon teollista toimintaa. 

 Kangasniemi-Kuikka: Tarkistetaan EV- ja VP/VL-alueet. 

 Perttola: Rakennetussa kulttuuriympäristössä virkistysalue voisi olla 

käyttötarkoituksena luontevampi. Tavoitteellisuus, minkälaista ympäristöä 

virkistysalue on? 

 Lääveri: Tavoitteena säilyttää puustoa. 

 Perttola: Voi olla tarve poistaa yksittäisiä puita esim. rakennusten 

läheisyydestä alueen luonteen kärsimättä. RKY-alue voisi olla terävämmin 

ilmaistuna kaavan tavoitteissa. Aikanaan todella kallista rakentamista, 

hienoa käsityötä. 

 Lääveri: Virkailijatalot 1914-17, huvila 1880-luvulta. 

 Perttola: On hienoa, että alue säilyy. Jätteen kierrätys nykypäivään. 

Kuinka arjen pyöritys toimii nykypäivänä. Voisi olla hyväksi ajatella miten 

kierrätys hoidetaan hallitusti. Ei jumiuduta siihen, ettei ole 

paikkaa/rakennusoikeutta katokselle. 

 Kangasniemi-Kuikka: Pohditaan uudistettavissa kaavoissa yhteiskäyttöisiä 

jätekatospaikkoja. 

 Perttola: Vaikuttaa ovatko yhteisomistuksellisia tai yksityisiä. Kaavalla voi 

olla haasteellista pakottaa jätehuoltokäytäntöjä. 

 Kangasniemi-Kuikka: Vapaaehtoisuus, mutta paikka olisi harkittuna. 

 Perttola: Alueella on polkuja, onko toiveita asukkailla virkistyskäytön 

suhteen?  
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 Lääveri: Alue tuntuu hyvin suljetulta ja asukkaiden omalta. Liikkuuko vain 

alueen asukkaat vai onko yleisessä käytössä? 

 Kangasniemi-Kuikka: Tutkitaan polut. 

 Perttola: Kymiyhtiön omistuksessa pitkään. 

 Lääveri: On olemassa Kouvolan keskeisen kaupunkialueen 

osayleiskaavan luontoselvitys 2014, mutta siinä ei ole mainintaa 

Mustavuoren alueesta. 

 Jokinen: Ei lisäselvitystarpeita luonnonarvojen osalta. 

 Perttola: Hyvä jos ihmisillä on hoidetut puutarhamaiset pihat, tukee 

elinvoimaa. Pihapiirit voisivat olla suurempiakin. 

 

Iltapäivä: 

 Ryynänen: Kyminruukin alueella tehtaan piipun ja kuivaamon purkuluvat 

ovat korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Yhtiö hakenut purkulupia, mutta 

kaupunki ei ole lupia myöntänyt. Mustavuorenpolun länsipuolella olevan 

teollisuusrakennuksen purkulupa on käsittelyssä. 

 Toivonen: Rakennetun ympäristön arvot tulee kartoittaa myös Purhantien 

ympäristössä ja kirjata kaavaselostukseen. Huvila-alueella suojeluarvot 

ovat selvillä ja alue on inventoitu. 

 Ranta: Ei selvitystarpeita arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. 

 Vuorentausta: Kevyen liikenteen väylän katualue, miksi noin leveä 

itäpäästä? Liian iso rajaus. 

 Lääveri: Korkeusero, tarkastellaan vielä. 

 

4. Kyminasema 23/023, asemakaavan muutos 

Kaavahankkeen verkkosivut: www.kouvola.fi/kyminasema 

 

Aamupäivä: 

 Lääveri esitteli alueen lähtötiedot, tavoitteet ja alustavan 

kaavaluonnoksen. Kaavahanke on aloitusvaiheessa, eikä sitä ole vielä 

kuulutettu vireille. 

 Kaavan tavoitteena on, että asutusalueen ja teollisuusalueen väliin 

muodostuu laaja lähivirkistys- ja suojaviheralue. Rautatien aluevaraukset 

poistuvat ja ne muutetaan katualueeksi ja teollisuusrakennusten 

korttelialueeksi. Asemakaava ajanmukaistuu ja mahdollistaa 

tulevaisuudessa uusien tieyhteyksien toteuttamisen. Alueelle syntyy myös 

uusi erillispientalojen korttelialue Maitolahdentien varrelle. 

 Perttola: Seveso-aluetta, riskien huomiointi pelastuslaitoksen 

näkökulmasta. Ollaan keskeisellä paikalla, jossa rakennetta täydennetään. 

Suorat yhteydet Ruukille, keskustaan, Kuusankoskelle. Kevyen liikenteen 

yhteydet erinomaiset, syytä vielä alleviivata. Kevyen liikenteen 

näkökulmaa tulee korostaa suunnittelussa. 

 Perttola: Onko PIMA-aluetta? Täytyy selvittää, onko mahdollista esittää 

nykyistä TV-aluetta asumiselle. Alueella on voitu käsitellä maaperän 

pilaantumista aiheuttavia aineita. 

 Perttola: Haketusalue säilyy teollisuutena. 

http://www.kouvola.fi/kyminasema
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 Kangasniemi-Kuikka: Todennäköisesti ei ole kustannustehokasta tehdä 

maaperän puhdistustöitä muutaman uuden tontin takia. PIMA-kohteiden 

löytyessä alueen käyttötarkoitusta tulee pohtia uudelleen. 

 Pyysaari: Onko teollisuusalueen toiminnasta tehty melumittausta? 

Hakkaus/koneääni ovat mahdollisia melun aiheuttajia. 

 Lääveri: Tarkistetaan. 

 Perttola: Alueella kannattaa kiinnittää huomiota maiseman 

tavoitteellisuuteen. Valoisuus, intensiteetti, tunnelman luominen. 

 

Iltapäivä: 

 Ranta: Arkeologiasta ei huomautettavaa, ei selvitystarpeita. 

 Toivonen: En tunne aluetta, jos arvoja rakennetulla ympäristöllä. 

 Halonen: Teollisuuden hake Oy:llä ympäristölupa, palautetta tullut 

melusta. Täytyy tutkia asia. 

 Lääveri: Entä PIMA? 

 Halonen: Asia tutkitaan. 

 Vuorentausta: Alueen katusuunnittelun osalta geometriaa, kadun 

tilantarvetta, hulevesien hallintaa ja liittymätiloja tarkastellaan. Kevyelle 

liikenteelle varatun kadun vieressä oleva tontti on haastava. Tilantarve 

tarkentuu suunnittelijalla. Kevyen liikenteen väylästö tulee huomioida 

isossa kuvassa. Korkeustaso-ongelmia.  

 Ruokonen: Kevyen liikenteen iso kuva, missä vaiheessa pyöräilyreittien 

kehittämissuunnitelma on? 

 Vuorentausta: Pyöräilyreittien kehittämissuunnitelma on edelleen työn alla. 

 Vuorentausta: Kouvolan Vesi Oy mukaan. Tarvitaan vesihuollon 

yleissuunnitelma. 

 Vuorentausta: Maaperä? Rakennettavuusselvitys? 

Pohjatutkimusselvityksiä käytössä? Pitäisikö laatia? 

 Ryynänen: Tutkimuksien toteutus selvitettävä. 

 Vuorentausta: Maisemavallien kohdalta tarkasteltava maaperä, pitääkö 

pohjat? Geotekniikka. 

 Ryynänen: Pitää olla tiedossa viimeistään silloin kun ollaan toteuttamassa. 

 Vuorentausta: Kaavan pitää perustua selvityksiin. 

 Lääveri: Onko kommenttia Ahlmanintien tasoristeyksestä? Pitäisi saada 

suunnitelma tulevasta eritasojärjestelystä, mutta suunnitelmaa ei ilmeisesti 

ole. Kaava-alueen rajaus voitaisiin ottaa nyt huomioon. Ellei lisätietoja 

tulevasta tasoristeyksen parantamisesta tule jätetään kaavan raja samaan 

paikkaan missä se on nykyiselläänkin. 

 Vuorentausta, Ryynänen: Ei kommentoitavaa, eritasojärjestelyn 

suunnitelma olisi tarpeellinen kaavan rajauksessa. 

 

 

5. Kulotie 06/006, asemakaavan muutos 

Kaavahankkeen verkkosivut: www.kouvola.fi/kulotie 

 

Aamupäivä: 

 Ruokonen esitteli alueen lähtötiedot, tavoitteet ja alustavan 

kaavaluonnoksen. Kaavahanke on aloitusvaiheessa. Kaavamuutos on 

tullut vireille 12.6.2019. 

http://www.kouvola.fi/kulotie
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 Suunnittelualue sijaitsee Tornionmäellä käsittäen asunto- ja puistoaluetta 

Kulotien ympäristössä. Tavoitteena on ajanmukaistaa alueen asemakaava 

vastaamaan toteutunutta tilannetta, selkeyttää rakentamista koskevia 

kaavamääräyksiä ja huomioida alueen kaupunkikuvalliset arvot. 

 Suunnittelualue sijoittuu Tornionmäen pohjavesialueelle, joka kuuluu 

uuden luokittelun mukaisesti 1E-luokkaan: Vedenhankintaa varten tärkeä 

pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on 

suoraan riippuvainen 

 Perttola: E-merkintä johtuu Sammalsuon lähteiköstä, joka määrittää koko 

pohjavesialueen.  

 Perttola: Erityisen tärkeää pohjavesien suojelu. Kaavahanke ei aiheuta 

erityistä riskiä pohjavesialueelle. Maalämpökaivojen toteuttaminen voi 

aiheuttaa riskin pohjavedelle. 

 Ruokonen: Kaavassa ei ole tarkoitus tehdä kategorista kieltoa 

maalämpökaivoille. 

 Perttola: Mikä on suhtautuminen maalämpökaivoille eri alueilla? 

 Kangasniemi-Kuikka: Rakennusjärjestyksessä tulisi määritellä 

suhtautuminen maalämpökaivoihin pohjavesialueilla. 

 Perttola: Kevyen liikenteen mahdollisuudet ja edellytykset tulee 

huomioida. 

 Kangasniemi-Kuikka: Kevyen liikenteen verkoston tarkastelu on 

käynnissä.  

 Perttola: Kaupunginosan suhde muuhun ympäristöön kevyen liikenteen 

kannalta, kaavassa voisi todeta viheralueella sijaitsevat polut. Merkintä 

poluista? 

 Ruokonen: Alueelle on muodostunut virkistyskäytön kannalta tärkeitä 

polkuja, voidaan huomioida kaavassa esim. ohjeellisella reittimerkinnällä. 

 Pyysaari: Rakentamistapaohjeet, milloin nähtäville, viimeistään 

ehdotusvaiheessa. 

 Ruokonen: Rakentamistapaohjeet ovat aikaisemmissa kaavoissa olleet 

valmisteluvaiheessa luonnoksena nähtävillä. Rakentamistapaohjeet 

ohjeellisena, näin vältetään runsas poikkeuslupien määrä. 

 

Iltapäivä: 

 Ruokonen: Miten ympäristövalvonta ja rakennusvalvonta käsittelevät 

maalämpökaivolupia pohjavesialueilla? 

 Halonen: Määräyksiä on tulossa ympäristönsuojelumääräyksiin, tarve on 

havaittu mutta työ on kesken. 

 Ryynänen: Yksittäisille maalämpökaivoille erillispientaloalueilla haetaan 

toimenpidelupa. Lupia on myönnetty yhdelle kaivolle erillispientalotonttia 

kohti. 

 Ruokonen: Kaavakohtaiset määräykset maalämpökaivoista asettaisivat 

asukkaat epätasa-arvoiseen asemaan toisiinsa nähden, joten olisi 

parempi, että suhtautuminen maalämpökaivoihin käsiteltäisiin 

ympäristönsuojelumääräyksissä.  

 Halonen: Tällä hetkellä lupia maalämpökaivoille ei puolleta 500 m säteellä 

vedenottamosta. Paras tilanne pohjavesien suojelun kannalta olisi, ettei 

pohjavesialueella tehdä ollenkaan maalämpökaivoja. 

 Ranta: Ei selvitystarpeita arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. 
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 Toivonen: 50-luvun kaavan henki on syytä säilyttää Onko syytä tehdä 

aluesuojelumerkintä katunäkymien osalta. 

 Ruokonen: Katunäkymiä voidaan säilyttää mm. rakennuksien sijoittumista 

koskevilla kaavamääräyksillä. 

 Ryynänen: Laaditaanko rakentamistapaohjeet? 

 Ruokonen: Kyllä. 

 Ryynänen: Ohjeelliset ohjeet sidottava kaavaan, toimii hyvänä työkaluna 

asiakkaiden kanssa. 

 Ruokonen: Rakentamistapaohjeiden tarkoituksena on ohjeistaa 

rakennusten omistajia korjausten yhteydessä. Paras tilanne olisi, että ohje 

olisi rakennuksen omistajan tiedossa jo silloin, kun aletaan pohtia 

mahdollista korjaushanketta. Kaavaan mahdollisesti alueen puuston 

käsittelyä koskevia määräyksiä. 

 Ryynänen: Onko tehty kartoitusta, että onko tälle alueelle syntynyt 

sopimattomia rakennuksia? 

 Ruokonen: Alueen rakennuskanta on 50-60 –luvuilta. Alueella ole uusia 

päärakennuksia. 

 

6. RRT-alueen 2. vaiheen asemakaava 10/006 

Kaavahankkeen verkkosivut: www.kouvola.fi/rrt2 

 

Aamupäivä: 

 Ruokonen esitteli alueen lähtötiedot ja tavoitteet. Kaavaehdotus on ollut 

nähtävillä kesällä 2019. Asemakaavaa on käsitelty kertaalleen 

aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa 4.10.2018. 

 Kaavan tavoitteena on mahdollistaa Kullasvaaran logistiikka-alueen 

laajentaminen Kouvolan RailGate Finland-suunnitelman 2. vaiheen 

mukaisesti. 

 Ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen kaavaan tehdään vähäisiä 

muutoksia ja tarkennuksia. Kaavaa ei ole tarkoitus asettaa uudelleen 

nähtäville.  

 Kaavan toteuttaminen tulee todennäköisesti vaikuttamaan 

suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevaan Sammalsuon lähteikköön. 

Lähteikön luonnontilan vaarantaminen edellyttää aluehallintoviraston 

poikkeuslupaa. 

 Poikkeusluparajaus tarkastellaan kaavassa ja kuvataan selostuksessa. 

 Perttola: 100 kV:n voimajohdon johtoalueen itäreuna on hyvä raja 

poikkeuslupaan kuuluvalle alueelle. 

 Pyysaari: Vaikutuksia arvioitaessa tulee huomioida valtakunnalliset 

alueidenkäyttötavoitteet. RRT-hanke on maakunnallisesti ja 

valtakunnallisesti merkittävä. 

 

Iltapäivä: 

 Halonen: Mikä on lähteikön vaikutusalueen (eli alue, jonka 

maanmuokkaaminen vaatii AVI:n poikkeuslupaa) laajuus? 

 Ruokonen: On keskusteltu n. 100 metrin säteestä lähteeltä etelän 

suuntaan. 

 Ryynänen: Kuinka paljon lähteestä purkautuu vettä? 

http://www.kouvola.fi/rrt2
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 Ruokonen: Lähde purkaa vettä pintavaluntana kapeina noroina lähteikön 

itäpuolella virtaavaan n. 1-2m syvään kaivettuun pelto-ojaan johon 

purkautuu myös suoraan pohjavettä. Lähteikön ja pelto-ojan väliset norot 

ovat osa suojeltua luontotyyppiä. Vieressä on käytöstä poistettu 

kaatopaikka, josta valuu myös likaista vettä lähteen kautta pelto-ojaan. 

 Halonen: Mihin vedet kulkeutuvat lähteeltä? 

 Ruokonen: Norot virtaavat lähteeltä itään pelto-ojaan ja loppujen lopuksi 

vedet on tarkoitus johtaa pois kaavan korttelialueelta kosteikkoalueelle 

kaavassa esitetylle suojaviheralueelle. 

 Halonen: Onko liito-oravien kulkureitit tarpeeksi leveät? 

 Ruokonen: ELY toi kulkureittien säilyttämisen esille aloitusvaiheen 

viranomaisneuvottelussa ja ne merkittiin kaavakarttaan. 

Katusuunnittelussa otettava huomioon (Kultasuontien ylittäminen). 

 Ruokonen: ELY-keskus on ehdottanut lähteikön vaarantuessa 

kompensointitoimia. Eli kaupunki voisi pyrkiä ennallistamaan 

luonnontilaltaan vaarantuneen lähteen tai hankkia omistukseensa 

luonnontilaisen lähteen ja varmistaa sen säilyminen. 

 Ryynänen: Poikkeuksellinen ehdotus, noloa että vanha kaatopaikka pilaa 

lähteen. 

 

 

7. Muut asiat 

 

Ei muita asioita. 

 

8. Kokouksen päättäminen 

 

Anne Kangasniemi-Kuikka päätti aamupäivän kokouksen klo 10.05. 

Olli Ruokonen päätti iltapäivän kokouksen klo 14:30. 




