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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1. Tunnistetiedot 

Kunta  Kouvolan kaupunki 
 
Kaavan nimi  Kulotie (06/006), asemakaavan muutos 
 
Asemakaavan muutos  Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 6, Tornionmäki, kortte-

leita 6009-6013, 6017, 6018, osaa korttelista 6062  sekä puisto- ja ka-
tualueita 
 
Asemakaavan muutoksella muodostuvat kaupunginosan 6 Tornion-
mäki korttelit 6009, 6010, 6013 6017, 6018, osa korttelista 6062 sekä 
lähivirkistys- ja urheilu ja virkistyspalvelujen alueet sekä katualueet. 
 

Laatija  Kouvolan kaupunki 
Asuminen ja ympäristö / Kaupunkisuunnittelu 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma    7.6.2019 
Vireille tulo   Kuulutus    12.6.2019 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittely   12.6.-12.8.2019 
 
Valmisteluvaiheen kuuleminen (kaavaluonnos) 
  Kuulutus    30.10.2019 
  Valmisteluvaiheen aineisto nähtävillä  30.10.-29.11.2019 

 
Julkinen nähtävilläolo (kaavaehdotus) 
  Tekninen lautakunta §    3.3.2020 
  Kuulutus     
  Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo   

 
Kaupunginhallitus      
Kaupunginvaltuusto      

 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan keskustasta noin 3,0 km itään ja sen pinta-ala on noin 12,1 
ha. Alue rajautuu Havumetsäntiehen, Enoharjuntiehen ja Enoharjunpuistoon. 
 

 

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti. 



 

 

 

3 

1.3. Kaavan tarkoitus ja perustelut 

 Kaavamuutoksen tavoitteena on ajanmukaistaa alueen asemakaava vastaamaan olemassa 
olevaa tilannetta ja nykypäivän maankäytöllisiä tarpeita. Kaavamuutoksella mahdollistetaan 
alueen pienimuotoinen täydennysrakentaminen ja huomioidaan alueella olevat kaupunkiku-
valliset arvot.  

 Nykytilanteessa vanhoista asemakaavoista johtuen tonttikohtaisten rakennusoikeuksien 
määrittämiseksi on jouduttu tekemään tulkintoja ja tonttien tiukasti rajatut rakennusalat vai-
keuttavat lisärakentamista. 

 Kaavasuunnittelun aikana tehdään Kulotien katusuunnittelua. Kaava- ja katusuunnittelun yh-
teydessä arvioidaan katu- ja korttelialueiden rajauksia.  

 

1.4. Asemakaavan liiteasiakirjat 

Liite 1. Ote ajantasa-asemakaavasta            Liite 5. Korjaus- ja rakentamistapaohje 
Liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma      Liite 6. Maastokatselmuksen muistio 18.6.2019 
Liite 3. Asemakaavan seurantalomake            Liite 7. Viranomaisneuvottelun muistio 2.9.2019 
Liite 4. Maanomistuskartta             Liite 8. Asukastilaisuuden muistio 5.11.2019 
 

1.5. Kaavahankkeeseen liittyvät selvitykset 

 Kouvolan kaupungin meluselvitys, WSP Finland Oy, 2016 

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

 Kouvolan arvokkaat luontokohteet 2008, Luontoselvitys Kotkansiipi, 2009. 

 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma: Ruhmaanharju, Tornionmäki, Voikkaa, Jokela ja Tuohikotti. 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus / Ramboll, 25.6.2014. 

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

 Kouvolan rakennetun ympäristön inventointi. Kouvolan kaupunki, Rurik Wasastjerna 2009. 

 Liikunnan palveluverkkoselvitys 2020-2030, Kouvolan kaupunki, 2019 

 

2. TIIVISTELMÄ 

Kaavahanke on tullut vireille Kouvolan kaupungin aloitteesta vuonna 2019. Kaavaratkaisuna on 
esitetty Kulotien lähialueen kaavamerkintöjen ajanmukaistaminen vastaamaan nykytilannetta. 
Asemakaavassa on esitetty korttelialueiden laajentamisia, mikä mahdollistaisi tonttien laajenta-
misen. Kaavamuutoksessa on huomioitu alueelle suunniteltu katu- ja vesihuollon saneeraus-
suunnitelmat. Asemakaavaan liittyy korjaus- ja rakentamistapaohjeet, jotka ovat suunnittelualu-
etta koskien ohjeellisia. 
 
Asemakaavan muutoksen vireilletulosta oli kuulutus Kouvolan Sanomissa, kaupungin virallisilla 
ilmoitustauluilla ja kaavan verkkosivuilla 12.6.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli näh-
tävillä 12.6.-12.8.2019. Asemakaavan muutoksesta järjestettiin asukastapaaminen suunnittelu-
alueella alueen asukkaille ja maanomistajille/haltijoille 18.6.2019. Tilaisuudessa esiteltiin kaava-
muutoksen katusuunnittelun lähtökohtia ja tavoitteita. Asukastilaisuudesta saatu palaute ja osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut mielipiteet on käsitelty kaavaselostuksen sivuilla 13-
18. MRL 66 § mukainen kunnan ja ELY-keskuksen välinen viranomaisneuvottelu järjestettiin 
2.9.2019. Kaavamuutoksen valmisteluvaiheen aineistot olivat nähtävillä 30.10.-29.11.2019. 
Kaavaluonnoksesta sekä katu- ja vesihuollon suunnitelmaluonnoksesta järjestettiin yleisötilai-
suus 5.11.2019, jolloin osallisilla oli mahdollisuus lausua mielipiteensä suunnittelusta. Valmiste-
luvaiheessa kaavaluonnoksesta saatiin viisi lausuntoa ja kolme kirjallista kuntalaismielipidettä. 
Valmisteluvaiheen aikainen palaute on käsitelty selostuksen sivuilla 18-21. 
 
Valmisteluvaiheen kuulemisen perusteella kaavakarttaan tehtiin muutoksia. Valmisteluvaiheen 
palautteen perusteella laadittiin kaavaehdotus. Teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen kaava-
ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi ja siitä pyydetään tarvittavat lau-
sunnot. Asemakaavan muutoksen hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto. 
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3. LÄHTÖKOHDAT 

3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1. Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijaitsee Tornionmäen kaupunginosassa Kouvolan keskustan itäpuolella. Alue 
koostuu pääosin Kelotien, Kulotien ja Enoharjuntien varrella sijaitsevista pientalokortteleista sekä 
puistoalueista. Enoharjunpuistossa sijaitsee urheilukenttä. Alueen korttelirakenne on voimassa 
olevan 1950-luvulla laaditun asemakaavan mukainen. Alueen rakennuskanta on pääosin 1950-
luvulta ja 1960-luvun alulta. Alueen rakennuskanta muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden, joka 
on huomioitu Kouvolan kaupungin kaavoitus- ja rakennusperinnön inventoinnissa. 
 
Alueen kadut on rakennettu ja vesijohto- ja viemäriverkosto kattaa koko alueen. Kulotielle on 
suunnitteilla kadun ja vesihuollon saneeraus. Alueella sijaitsee myös sähkö- ja data-kaapeleita. 
 
Suunnittelualue sijaitsee Salpausselän harjulla ja alueen maaperä on hiekkaa. Alue sijaitsee li-
säksi vedenhankintaa varten tärkeällä 1E-luokan Tornionmäen pohjavesialueella. Alueella ei ole 
tiedossa olevia pima-kohteita. Suunnittelualue kuuluu Seveso III-direktiivin mukaisen laitoksen 
(Recticel Oy) konsultointivyöhykkeeseen sekä osittain Kouvolan ratapihalla tapahtuvien vaaral-
listen aineiden kuljetusten onnettomuusriskialueeseen. 
 
Suunnittelualueeseen rajautuvalle, Kulotien ja Kelotien länsiosat käsittävälle alueelle laadittiin 
kaavamuutos vuosina 2018-2019 ”Kelotie, kaava nro 06/003”. Kulotien lähialueen asemakaava 
on jatkoa vanhojen asuinalueiden asemakaavojen päivittämiselle. 
 

 

Kuva 2. Kulotien pääty. 

 
 

3.1.2. Luonnonympäristö 

Maisemakuva ja –rakenne 
Suunnittelualue sijoittuu Salpausselän reunamuodostuman laelle. Suunnittelualueen korkein 
kohta sijoittuu itä-länsi-suuntaiselle akselille Kelotien ja Kulotien päätyjen tasalla. Lakialueelta 
maasto viettää sekä pohjoiseen, että etelään. 
 
Maaperä ja rakennettavuus 
Suunnittelualue sijaitsee Salpausselän harjualueella ja on rakennettavuudeltaan hyvää. Geolo-
gian tutkimuskeskuksen maaperäkartan mukaan maaperä on hiekkaa. 
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Vesitalous- ja hulevedet 
Alue sijaitsee lisäksi vedenhankintaa varten tärkeällä Tornionmäen pohjavesialueella. Tornion-
mäen pohjavesialue kuuluu 1E-luokkaan, joka tarkoittaa vedenhankintaan varten tärkeää pohja-
vesialuetta, jolla sijaitsee pohjavedestä riippuvainen pintavesi- tai maaekosysteemi. Kyseinen 
ekosysteemi ei kuitenkaan sijaitse Kulotien kaava-alueen läheisyydessä. Alueelle ei nykytilan-
teessa hulevesiviemäröintiä, joten alueen tonteilla hulevesien johtamiseksi ei tyypillisesti ole tehty 
erityisiä toimenpiteitä. 
 
Kasvillisuus 
Suunnittelualue käsittää omakotitalovaltaista asuinaluetta sekä Enoharjunpuiston. Virkistysalue 
on lähimetsää, joka on mäntyvaltaista sekametsää. Korttelialueiden kasvillisuus koostuu piha-
puista ja pihojen istutuksista. 
 
Luonnonsuojelu 
Alueella ei sijaitse luonnonsuojelualueita tai muita kohteita, joilla olisi havaittu erityisiä luontoar-
voja. Kaavasuunnittelun yhteydessä ei laadita erillistä luontoselvitystä. 
 

 

3.1.3. Rakennettu ympäristö 

Asuminen ja väestö 
Alue on omakotitalovaltaista aluetta. Alueella on yhteensä 116 asukasta (9.10.2019). 
 
Luokka lkm osuus 

0-6 vuotiaat  8  6.897 % 

7-16 vuotiaat  22  18.966 % 

17-29 vuotiaat  9  7.759 % 

30-64 vuotiaat  54  46.552 % 

65-75 vuotiaat  16  13.793 % 

yli 76 vuotiaat  7  6.034 % 

 
 
 
Yhdyskuntarakenne ja alueen rakennettu ympäristö 
Nykyinen Kulotien, Kelotien ja Enoharjuntien alue on muotoutunut vuoden 1946 rakennussuun-
nitelman ja Otto-I. Meurmanin ja Inkeri Siltavuoren 1950-luvulla laaditun kaavaratkaisun mukai-
sesti. Meurmanin ja Siltavuoren asemakaava on yhä voimassa pääosalla suunnittelualueesta. 
Asemakaavaan on tehty myöhemmin muutamia muutoksia, mutta muutokset ovat noudattaneet 
alkuperäisen asemakaavan rakennetta. Alueen rakennuskantaa on tutkittu Kouvolan rakennetun 
ympäristön inventoinnissa (Rurik Wasastjerna, 2009). Wasastjernan mukaan Kelotien ja Kulotien 
itäpäissä on nähtävissä ”Meurmanin erikoisuus”, eli kadun ja siihen nähden kulmittain olevien 
korttelien väliin syntyvät pienet kolmiomaiset puistot. 
 
Lähes kaikki alueen erillispientalot ovat rakennettu 1950- tai 60-luvuilla. Lähestulkoon kaikki eril-
lispientalot ovat puolitoistakerroksisia nk. rintamamiestalotyyppisiä rakennuksia. Alueella sijaitsee 
muutama matalampi yksikerroksinen asuinrakennus. Rakennuksiin on vuosien saatossa tehty 
runsaasti muutoksia. Yleisilmeeltään alue on kuitenkin säilyttänyt hyvin rakennusaikaisen muo-
tonsa. 
 
Kulotiellä ja Kelotiellä asuinrakennukset ovat voimassa olevan kaavan mukaisesti rakennettu ton-
tin rajaan kiinni. Usein tontin tai rakennuksen toiminnallisia osia sijoittuu tällöin katualueelle. Esi-
merkiksi kellarikerroksen autotallin ajoluiska voi sijaita kokonaisuudessaan tontin ulkopuolella ka-
tualueella. 
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Kuva 3. Kulotien alueen rakennukset vuosikymmenittäin valmistumisajankohdan mukaan. 

 

 

Kuva 4. Kulotien alueen rakennus- ja huoneistorekisterin mukaiset kerrosluvut. Käytännössä alueen jälleenrakennuskaudella raken-
netut asuintalot ovat lähes kaikki nk. puolitoistakerroksisia taloja. Rekisterin mukaiseen kerroslukuun vaikuttaa se, onko ullakon ta-
son tilat otettu asuinkäyttöön vai ovatko ne ns. kylmäullakkona. 

  

 

 

Kuva 5. Ote Kouvolan rakennetun ympäristön inventoinnista. 
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Kuva 6. Ote 1940-luvun rakennussuunnitelmasta, jossa Kulo-
tien ympäristön tuleva rakenne on jo selkeästi hahmotetta-
vissa. 

 

 

Kuva 7. Suunnittelualuetta vuoden 1965 peruskartalla (MML). 

 

 

Kuva 8. Ote alueella pääosin voimassa olevasta 2.3.1953 vahvistetusta Otto-I. Meurmanin ja Inkeri Siltavuoren asemakaavasta. 
1940-luvun rakennussuunnitelman pohjalta laadittiin asemakaava, jota Meurman ja Siltavuori muokkasivat mm. lisäämällä Kulotien 
ja Kelotien katualueisiin vaihtelevuutta ”kääntöpaikkapuistoilla”.  

 

 

Kuva 9. Ote Kouvolan vuoden 1954 yleiskaavasta. Vuotta aikaisemmin vahvistettu asemakaava-alue on selkeästi havaittavissa 
yleiskaavassa. 
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Kuva 10. Näkymä Kulotieltä 

 

Kuva 11. Näkymä Kulotieltä 

 

Kuva 12. Havumetsäntieltä Kulotien suuntaan. 

 

Kuva 13. Näkymä Enoharjuntieltä. 
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Kuva 14. Näkymä Kelotien päädyssä. 

 
 
Palvelut ja työpaikat 
Suunnittelualueella ei sijaitse palveluita tai työpaikkoja. Lähin päivittäistavarakauppa sijaitsee 
noin 500 metrin päässä ja lähin peruskoulu noin 1,5 kilometrin päässä. 
 
 
Tekninen huolto 
Alueella on valmis vesi- ja viemäriverkko. Kulotielle on suunnit-
teilla vesihuollon saneeraus. Alueella sijaitsee myös sähkö- ja da-
takaapeleita. Havumetsäntien koillispuolella Enonharjunpuis-
tossa muuntamo. Kelotien päädyssä sijaitsee Telian omistuk-
sessa oleva linkkimasto siihen liittyvine varikkorakennuksineen. 
 
Liikenne- ja katualueet 
Alue sijaitsee Havumetsäntien, Kallioniementien, Nevantien ja 
Enoharjuntien rajaamalla alueella.  Pysäköinti on toteutettu tontti-
kohtaisesti. Nevantien kentän käyttäjät käyttävät katuun rajautu-
vaa puistoaluetta pysäköintiin. 
 
Maanomistus 
Osa korttelialueista on yksityisessä omistuksessa ja osa Kouvo-
lan kaupungin omistuksessa ja vuokrattu yksityisille. Kouvolan 
kaupunki omistaa katu- ja virkistysalueita. Maanomistus on esi-
tetty kartalla liitteessä 4. 
 

 

Kuva 15. Kelotien päädyssä sijait-
seva linkkimasto. 

 
Virkistysalueet 
Suunnittelualueella sijaitsee Enoharjunpuisto. Puisto on mäntyvaltaista sekametsää, jonne on 
muodostunut polkuverkosto. Enoharjunpuistoon sijoittuu Nevantien urheilukenttä. Kenttä on hiek-
kapintainen. Kentän käyttäjät pysäköivät autonsa kentän ja Nevantien väliselle metsäalueelle. 
Kenttä on mm. pesäpalloilijoiden käytössä. Kouvolan kaupungin liikunta ja kulttuuri –toimiala on 
laatinut liikunnan palveluverkkoselvityksen 2020-2030. Selvityksessä todetaan liikuntapaikkaver-
koston nykytila ja tehdään linjauksia tulevaisuuteen. Selvityksessä Nevantien kenttä on esitetty 
säilytettäväksi ja laadukkaasti hoidettavaksi kentäksi. Liikuntapaikkojen palveluverkkoselvityk-
sestä ja jatkotoimenpiteistä on päätetty luottamuselimissä syksyllä 2019. 
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Kuva 16. Nevantien kenttä näkyy kuvassa takavasemmalla. Kentän käyttäjät pysäköivät autonsa urheilukentän ja Nevantien 
väliselle alueelle. 

 

 

Kuva 17. Enoharjunpuiston metsään on muodostunut yleisen virkistyskäytön kannalta tärkeä polkuverkosto. 

 

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. Kouvolan kaupungin alueella olevaa liikenneme-
lua on tutkinut Kouvolan kaupungin ohjauksessa WSP Finland Oy vuonna 2016. Suunnittelualu-
eelle kantautuu melua lähinnä Kouvolan ratapihalta ja Kanervistontieltä. Melutilanne on suunnit-
telualueella hyvä, eikä valtioneuvoston päätöksen mukaiset melutason ohjearvot ylity asumiseen 
käytettävillä alueilla.  
 

  

Kuva 18. Suunnittelualueen päivä- ja yöajan keskiäänitasot. 

 

VAK-kuljetukset ja konsultointivyöhykkeet 
Suunnittelualue kuuluu ns. Seveso III-direktiivin mukaisen laitoksen (Recticel Oy) konsultointi-
vyöhykkeeseen sekä osittain Kouvolan ratapihalla tapahtuvien vaarallisten aineiden kuljetusten 
onnettomuusriskialueeseen. 
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3.2. Suunnittelutilanne 

Maakuntakaava 
Ympäristöministeriön 28.5.2008 ja 18.1.2010 
vahvistamassa Kymenlaakson maakunta-
kaavassa Taajamat ja niiden ympäristöt 
suunnittelualue on merkitty taajamatoiminto-
jen alueeksi (A/s). Alueen käytön suunnitte-
lussa on otettava huomioon kulttuuriympäris-
tön vaaliminen ja turvattava merkittävien mai-
sema- ja kulttuuriarvojen sekä alueiden 
ominaisluonteen ja erityispiirteiden säilymi-
nen. Suunnittelualue sijaitsee Seveso-kon-
sultointivyöhykkeellä, mikä tarkoittaa, että 
kaavaa laadittaessa on pyydettävä kunnan 
palo- ja pelastusviranomaisen ja tarvittaessa 
TUKES:n lausunto. Pohjavesialueet on mer-
kitty maakuntakaavaan. Kymenlaakson liitto 
on parhaillaan laatimassa Kymenlaakson ko-
konaismaakuntakaavaa 2040. 

 

Kuva 19. Suunnittelualue Kymenlaakson maakuntakaavan yh-
distelmässä. 

 

 
Yleiskaava 
Alueella on voimassa 6.1.2016 lainvoiman saanut oikeusvaikutteinen Keskeisen kaupunkialueen 
osayleiskaava. Suunnittelualuetta koskee kaavan sv(sev)-merkintä eli Seveso suojavyöhyke 
(Recticel Oy) sekä sv(vak)-merkintä eli ratapihalla tapahtuvien vaarallisten aineiden kuljetusten 
onnettomuusriskialue.  Kaavasta tulee pyytää alueellisen pelastuslaitoksen, TUKES:n ja ympä-
ristöviranomaisen lausunto. Tornionmäen pohjavesialue on merkitty yleiskaavaan. 
 

 

Kuva 20. Suunnittelualue on merkitty punaisella katkoviivalla 
Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavassa. 

 

 

Kuva 21. Ote Kouvolan oikeusvaikutuksettomasta yleiskaaval-
lisesta suunnitelmasta. Suunnitelmassa kaavamuutosalue on 
merkitty pääosin asumiselle.  
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Asemakaava 
Suunnittelualueen asemakaavat ovat pääosin pe-
räisin 1950-luvulta. Kaavoissa alueen ydinosan 
muodostaville pientalokortteleille ei ole kaavaan 
merkitty käyttötarkoitusta, vaan se on tulkittu myö-
hemmin erillispientalojen korttelialueiksi (AO). Ra-
kennusalojen rajat ovat määritelty tiukasti siten, 
että tontilla olevat rakennukset sijoittuvat usein ra-
kennusalan ulkopuolelle. 1950-luvun asemakaa-
voissa AO-korttelialueiksi tulkituilla tonteilla raken-
nusoikeuden määrää ei ole merkitty, vaan siitä on 
tehty tulkinta: 1½ x kartalle piirretty rakennusalan 
pinta-ala + talousrakennuksen kartalle piirretyn ra-
kennusalan pinta-ala. 
 
Kelotien päädyssä oleva kortteli 6018 on tulkittu 
yleisten rakennusten alueeksi.  
 
Alueen keskellä sijaitsee Enoharjunpuisto, joka on 
merkitty puistoalueeksi. Puistossa sijaitsee myös 
asemakaavassa urheilualueeksi merkitty alue. 
 

 

Kuva 22. Suunnittelualue on merkitty punaisella rajauk-
sella alueen ajantasa-asemakaavaan. 

 

Alueen asemakaavan mukaisia katuja ovat Kulotie, Kelotie, Havumetsäntie, Enoharjuntie ja 
Äyräskatu. 

 
 
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 on tulkittu vuo-
sikymmenten kuluessa eri tavoin ja se vaatii ajanmukaistamista ja selkiyttämistä. Aluetta määrit-
tää on voimassa 1950-luvulla voimaan tullut asemakaava, jonka korttelialueiden rakennusoi-
keutta koskevat määräykset ovat tulkinnanvaraisia ja alueella rakennettaessa poikkeamisharkinta 
tulee usein eteen. Lisäksi alueelle laadittiin katusuunnitelma, jonka johdosta oli tarpeen arvioida 
alueen katutilan laajuutta. 
 

4.2. Suunnittelun käynnistys ja sitä koskevat päätökset 

Asemakaavan muutos on tullut vireille vuonna 2019 Kouvolan kaupungin aloitteesta. 
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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 
Kouvolan Vesi Oy 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 
KSS Lämpö Oy, KSS Energia ja KSS Verkko Oy 
TeliaSonera Finland Oyj ja Elisa Oyj 
 

4.3.2. Vireilletulo 

Asemakaavamuutoksen vireilletulosta kuulutettiin 12.6.2019 Kouvolan Sanomissa, kaupungin vi-
rallisella ilmoitustaululla sekä internetsivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti 
nähtävillä 12.6.-12.8.2019. 
  

4.3.3. Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt 

Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavoituksen vaiheista on kerrottu osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmassa, joka on selostuksen liitteenä 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa 
voidaan täydentää ja on täydennetty suunnitteluprosessin kuluessa ja OAS on toimitettu Kaak-
kois-Suomen ELY-keskukselle. Alueen asukkaille ja hankkeesta kiinnostuneille järjestettiin kaksi 
yleisötilaisuutta suunnittelun aikana. 
 

4.3.4. Viranomaisyhteistyö 

MRL 66 § mukainen kunnan ja ELY-keskuksen välinen viranomaisneuvottelu järjestettiin 
2.9.2019.  
 
 

4.4. Kaavaratkaisun perusteet 

4.4.1. Kaavaprosessin aikana annetut mielipiteet ja niiden huomioiminen 

 
Asemakaavan muutoksen vireilletulo, asukastilaisuus ja osallistumis- ja arviointisuunni-
telman nähtävilläolo 
 
Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille 12.6.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli näh-
tävillä mielipiteiden esittämistä varten Tekniikka- ja ympäristötalossa sekä kaupungin verkkosi-
vuilla 12.6.-12.8.2019 välisen ajan. Asiasta ilmoitettiin kuulutuksella Kouvolan Sanomissa, Kou-
volan kaupungin ilmoitustaululla sekä kirjeitse erillisen jakelulistan mukaan. Palaute pyydettiin 
12.8.2019 mennessä. 
 
Osana kaavan valmistelun ennakkokuulemista järjestettiin suunnittelualueen asukkaille ja muille 
hankkeesta kiinnostuneille asukastilaisuus suunnittelualueella 18.6.2019. Tilaisuus järjestettiin 
suunnittelualueella maastossa ja tilaisuudessa esiteltiin kaavoituksen lähtökohtia ja tavoitteita, 
kaavaratkaisut tarkentuvat suunnitteluprosessin edetessä. Tilaisuudessa kerrottiin myös Kulotien 
katusuunnittelun aloittamisesta. Esittelyn jälkeen suunnittelualuetta kierrettiin kävellen ja tonttien 
omistajilla/haltijoilla oli mahdollisuus kysyä omaa tonttia koskevia kysymyksiä ja esittää toiveita. 
Kaavasuunnittelun yhteydessä voidaan tutkia katu- ja korttelialueen rajauksia, eli mahdollisia tont-
tien laajennuksia. Tilaisuudessa useat tonttien omistajat/haltijat kertoivat, että he olisivat haluk-
kaita hankkimaan laajennusalueita tontteihinsa. Laajentamisia voidaan tutkia kaavasuunnittelun 
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yhteydessä. Mikäli asemakaavassa osoitetaan korttelin/tonttien laajentamisia, tulee tontin omis-
tajalle oikeus hankkia laajennusalue omistukseensa Kouvolan kaupungilta. Tällöin alue ostetaan 
kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Osallistujia tilaisuudessa oli noin 30 henkilöä. 
 
Lausunnot ja mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta: 
 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus:  
 
Yleistä 
Kaavamuutoksen tavoitteena on ajanmukaistaa alueen asemakaava vastaamaan olemassa ole-
vaa tilannetta ja nykypäivän maankäytöllisiä tarpeita. Kaavamuutoksella mahdollistetaan alueen 
pienimuotoinen täydennysrakentaminen ja huomioidaan alueella olevat kaupunkikuvalliset arvot. 
 
Kaavamuutosalue sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä Tornionmäen pohjavesialueella. Alu-
eella ei ole tiedossa olevia pimakohteita. Suunnittelualue kuuluu Seveso II-direktiivin mukaisen 
laitoksen (Recticel Oy) konsultointivyöhykkeeseen sekä osittain Kouvolan ratapihalla tapahtuvien 
vaarallisten aineiden kuljetusten onnettomuusriskialueeseen. 
 
Johtopäätös 
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ei näe esteitä kaavamuutoshank-
keelle. ELY-keskus kuitenkin toteaa, että Kouvolan pohjavesialueet on tarkistettu vuonna 2019 
vesienhoitolain (laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 1299/2004) mukaisesti. Torni-
onmäen pohjavesialue on nykyisin luokiteltu luokkaan 1E eli Vedenhankintaa varten tärkeä poh-
javesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen. Tässä 
lausunnossa aiemmin todettuun perustuen KASELY näkee tarpeelliseksi MRL 66 §:n mukaisen 
viranomaisneuvottelun järjestämisen. 
 

Vastine: MRL 66 § mukainen kunnan ja ELY-keskuksen välinen viranomaisneuvot-
telu järjestettiin 2.9.2019. Viranomaisneuvottelu järjestettiin pohjavesialueen joh-
dosta. Pohjaveteen voi vaikuttaa mm. maalämpökaivot. Neuvottelussa todettiin, että 
pohjavesisuojelun kannalta kattavaan tulokseen päästään, jos maalämpökaivojen 
rakentaminen pohjavesialueella käsitellään kunnan rakennusjärjestyksessä tai ym-
päristönsuojelumääräyksissä. 

 
 
Kymenlaakson museo: Kymenlaakson museo on tutustunut Kulotien asemakaavamuutoksen 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja toteaa mielipiteenään seuraavaa. 
 
Asemakaava-alue sijaitsee Tornionmäen kaupunginosassa noin 3 km päässä Kouvolan keskus-
tasta. Alue rajautuu Havumetsäntiehen, Enonharjuntiehen ja Enonharjunpuistoon. Kaavan tavoit-
teena on ajanmukaistaa alueen asemakaava vastaamaan olemassa olevaa tilannetta ja mahdol-
listaa pienimuotinen täydennysrakentaminen sekä ottaa huomioon alueen kaupunkikuvalliset ar-
vot. Kaava-alue on inventoitu osana Kouvolan rakennetun ympäristön inventointia vuonna 2012. 
Alueen rakennuskanta muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden. Rakennukset on rakennettu 1950-
luvulla laaditun asemakaavan perusteella 1950-luvulla. Kymenlaakson museo katsoo alueen sel-
vitysten olevan riittäviä rakennetun ympäristön kulttuuriympäristön kannalta. Kymenlaakson mu-
seo pitää yleisesti kaavan tavoitteita hyvinä ja pitää maltillista täydennysrakentamista mahdolli-
sena. 
 

Vastine: Kymenlaakson museon lausunto kirjataan tiedoksi. 
 

Kouvolan kaupunki, liikuntapalvelut: Ehdottomasti kyseinen Nevatien kenttä tulee säilyttää lii-
kuntakäytössä. Toiveena olisi, että Nevatien yhteyteen saataisiin parkkitilaa tai selkeästi merkattu 
parkkialue. 
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Vastine: Nevantien kentän alue säilytetään kaavamuutoksessa urheilu- ja virkistys-
käytössä. Pysäköintialue on merkitty asemakaavassa ohjeelliseksi pysäköintialu-
eeksi. 

 
Kouvolan Vesi Oy: Asemakaavan suunnittelualue sijaitsee Tornionmäen kaupunginosassa. 
Kaupungin kaupunkisuunnittelu on pyytänyt Kouvolan Veden lausuntoa asemakaavan muutok-
sen aloitusvaiheessa. Kouvolan Vesi lausuu kaavasta seuraavaa: 
 
Kulotie 
Havumetsäntien koillispuolelle rajautuva Kulotien osuus on nykyisessä asemakaavassa katualu-
eeltaan leveä. Leveästä katualueesta johtuen vastakkaisten tonttien etäisyys toisistaan on suuri, 
jolloin vesihuolto on rakentunut siten, että kiinteistöjen tonttijohdot ovat paikoitellen poikkeuksel-
lisen pitkiä normaaliin taajama-alueeseen nähden. 
 
Vesihuollon saneerauksen yhteydessä vesihuollon runkolinjat tullaan sijoittamaan kadun tai lii-
kenneväylän alle, josta tonttijohdot rakennetaan enintään 2 metriä sivuun liikenneväylän ulkopuo-
lelle. Tonttijohdon jäljelle jäävästä osuudesta vastaa kiinteistön omistaja kustannuksellaan. 
 
Enonharjuntie 
Kouvolan Vesi omistaa runkovesijohtoyhteyden Kulotieltä Enonharjuntielle, joka on sijoitettu 
Enonharjunpuistoon ja Enonharjuntie 32:n kiinteistön alueelle. Kouvolan Vesi esittää, että johtoa 
varten varataan asemakaavassa alue Enonharjuntie 32:n tontille ja että puistoalue määritetään 
sellaiseksi, ettei sitä pidetä luonnontilassa, jotta johtoväylä voidaan tarvittaessa raivata kasvilli-
suudesta. Johto-osuus on rajattu alla olevaan kuvaan punaisella. 
 

 
 
Kelotie 
Kelotien vesihuolto on rakentunut samaan tapaan kuin Kulotiellä. Leveästä katualueesta johtuen 
tonttijohdot ovat poikkeuksellisen pitkiä. Kelotien vesihuollon saneerauksen yhteydessä vesihuol-
lon runkolinjat tullaan sijoittamaan kadun tai liikenneväylän alle, josta tonttijohdot rakennetaan 
enintään 2 metriä sivuun liikenneväylän ulkopuolelle. Tonttijohdon jäljelle jäävästä osuudesta vas-
taa kiinteistön omistaja kustannuksellaan. 
 
Kouvolan Vesi Oy tarkentaa lausuntoaan asemakaavamuutoksen valmistelu- ja ehdotusvai-
heessa, kun kaavasta on luonnoskartta nähtävillä. 
 

Vastine: Kulotien alueella kortteleita on esitetty laajennettavaksi kadun suuntaan. 
Kulotie-Enonharjuntie välinen vesijohto on merkitty korttelin 6010 halki. Kaavaan on 
merkitty johtoa varten varattu alueen osa. Yleismääräyksissä on todettu, että kaa-
van virkistysalueille saa sijoittaa mm. yhdyskuntateknisiin järjestelmiin ja verkostoi-
hin liittyviä johtoja ja putkia. 
 

 
KSS Verkko Oy: Enoharjuntien sähköverkko on maakaapeloitu 2019, kuten myös Äyräskatu. 
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Saneerattu sähköverkko on sijoitettu katualueen laitaan. Kulotie, Kelotie kadut tullaan maakaa-
peloimaan 2020-2021 aikana. Kulotien saneeraus tehdään yhteistyössä Kouvolan kaupungin ja 
Kouvolan veden kanssa. Uusi sähköverkko pyritään sijoittamaan samalle puolelle, kun missä 
vanhat ilmalinjat. 
 
Kallioniementie ja Kelotien välisellä puistoalueella kulkee Kallioniementien kerrostaloja ja teleja-
kamoa syöttävät maakaapelit. Viheralueelle voisi varata johdoille varatun alueen, jotta sanee-
rauksien yhteydessä voidaan uusia maakaapelit reitille. 
 
Havumetsäntien 2 – 4 viheralueella sijaitsee puistomuuntamo. Muuntamolle tulee varata et-1 
alue, joka mahdollistaa myös muuntamon saneeraamisen tulevaisuudessa. 
 
Enoharjuntie 23 Viheralueella on myös puistomuuntamo, jolla ei ole et-1 aluetta. Tämä alue on 
aluerajauksen ulkopuolella. Tälle alueelle myös tarvittaisiin myös et-1 alue. 
 
Enoharjuntie – Havumetsäntien risteykseen tulee sähkösyöttö Somerontien pylväsmuuntamolta. 
Somerontie – Havumetsäntie/Enoharjuntie risteys välille voisi varata johdoille varatun alueen. 
 
KSS Verkko Oy:n lausunnon liitteenä oli johtokartta suunnittelualueelta. 
 

Vastine: Havumetsäntien varrella sijaitsevan muuntamon kohdalle on merkitty oh-
jeellinen yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennelmien ja laitteiden raken-
nusala. Lisäksi kaavan yleismääräyksissä on todettu, että virkistysalueille saa sijoit-
taa yhdyskuntateknisiin järjestelmiin, verkostoihin ja niiden huoltoon liittyviä johtoja, 
putkia, rakennelmia ja laitteita. Yleisille alueille (mm. virkistysalueet) ei merkitä joh-
doille varattuja alueen osia. 

 
Mielipide A: ”Kuten eilen suunnittelukatselmuksessa ilmoitin, on pakko muuttaa mieltä tontin 
muodostuksen suhteen. Hyväksymme ja haluamme 2. vaihtoehdon suunnitelmista eli kirvesvar-
sitontin. Muussa tapauksessa pihaltamme pois tulo ei onnistu. Meillä on jo neljä omaa autoa pi-
hassa. Sis. pari työautoa. Tulemme pihasta peruuttaen pihatietä pitkin ja käännymme siinä me-
nosuuntaan. Muu ei pihan muodon ja ahtauden vuoksi onnistu. Haluamme ns. pikkumetsän ja 
koko tien ns. kirvesvarsitonttisuunnitelman mukaan. Muuten emme pääse pihasta pois emmekä 
saa lumia mihinkään. Pihalla ei mahdu kääntymään (yksi auto iso MB Sprinter).” 
 

Vastine: Kaavamuutoksen vireilletulovaiheessa osallisille lähetettiin tieto kirjeitse 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta ja osallisille järjestetystä 
maastokatselmuksesta. Tiedotteen liitteenä osallisille jaettiin luonnostelmia mahdol-
lisesti tutkittavista rajamuutoksista. 
 
Kaavaluonnoksessa on esitetty kaavaratkaisu, joka mahdollistaa mielipiteen esittä-
jän tontin laajentamisen. Kulotien katualueessa on syvennys mielipiteen esittäjän 
tontin kohdalla. Kaavaluonnoksessa on esitetty korttelin laajentaminen mielipiteen 
esittäjän omistaman tontin kohdalla. 
 

Mielipide B: ”Tonttini edessä on suikale kaupungin puistoaluetta. Nyt jos tämä puistoalue liitetään 
tonttiini niin mitähän se mahtaa maksaa? Varat ei lisäinvestointeihin riitä kun on muitakin raha-
reikiä taloa koskien. Tässä taloni edessä olevalla puistoalueella kasvaa haitallista vieraslajia kurt-
turuusua, kaupunki varmaan raivaa sen pois ennen tontin laajentumista kadun reunaan ettei jää 
sitten minun hävitettäväksi? Taloni edessä olevalla puistoalueella kulkee myös vanhoja viemäri-
putkia jotka ovat huonossa kunnossa eivätkä vedä. Asian voi tarkistaa talon kulmalla olevan tar-
kistuskaivon kautta. Taistelen tämän asian kanssa viikottain. Olen asiaa jo muutama vuosi sitten 
kysellyt kaupungilta, kenelle kuuluu että puistoalueen läpi kulkeva viemäri vetää, niin kuulema 
minulle. Ei ole ollut varaa tätäkään asiaa hoitaa tähän päivään mennessä. Taloni edessä olevan 
tieliittymän sadevesiviemäröinnissä on myös ongelmaa, sadevesikaivo on aina tukossa sateella 
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ja pihaan ja pihasta pois ei pääse kun kumisaappailla. Vesi kerääntyy ja jää seisomaan laajalle 
alueelle taloni edessä olevalle kadulle. Taloni edessä olevalla puistoalueella kasvaa myös isoja 
puita jotka ovat lähellä taloa, niiden kaataminenkin olisi ajankohtaista. Näihin asioihin haluaisin 
kuulla jonkunlaista kommenttia.” 
 

Vastine: Havumetsäntien kohdalla korttelissa 6013 on nykyisessä kaavassa katu-
alueen syvennys. Mielipiteen antajan tontilla asuinrakennuksen kadun puoleinen 
reuna sijoittuu tontin ja katualueen rajalle. Kaavaluonnoksessa korttelirajaa on muu-
tettu siten, että kyseistä tonttia on mahdollista laajentaa. Kaavamuutoksen voimaan 
tullessa tontti tulee muodostaa uuden kaavan mukaiseksi ennen kuin tontille voi-
daan myöntää rakennuslupia. 
 
Muutoin mielipiteessä otetaan kantaa sellaisiin alueen toteuttamiseen ja kunnossa-
pitoon liittyviin asioihin, jotka eivät liity varsinaiseen kaavaratkaisuun. 

 
Mielipide C (yksityiskohtaiset osoitetiedot poistettu): Asumme osoitteessa Kulotie xx, ja meitä 
kiinnostaisi tontin osalta se laajempi tontin laajennusvaihtoehto etupihan osalta, ja lisäksi tontin 
vieressä olevan pienen metsäpalstan liittäminen tonttiimme. 
 
 Vastine: Korttelin ja siten tontin laajentaminen on esitetty kaavaluonnoksessa. 
 
Mielipide D (yksityiskohtaiset osoitetiedot poistettu): Koska omistamme talon asemakaavamuu-
tosalueella osoitteessa Kelotie xx, haluamme jo tässä vaiheessa esittää seuraavat huomiot ja 
vaatimukset koskien asemakaavan muutosta, kiinteistömme rajoja ja rakennusoikeutta, Kelotien 
”silmukan” katusaneerausta ja mainitun silmukan keskellä jäävän lähimetsän kunnostusta. 
 
1) Esitämme, että kiinteistömme rajaa muutettaisiin siten, että siihen liitettäisiin talon edustalla 

oleva alue siten, että kiinteistömme nykyinen rakennusoikeus 250 m2 säilyy entisellään. Tu-
lemme erikseen esittämään kaavoitusinsinööri Olli Ruokoselle kartalle piirretyt tonttiimme lii-
tettävän uuden alueen rajat. 
 
Emme tule missään tapauksessa hyväksymään suunnitelmissa olevaa, kiinteistöämme kos-
kevaa rakennusoikeuden vähentämistä 170 m2:iin mutta olemme valmiita lunastamaan lisää 
maata rakennuksen ja Kelotien tielinjauksen välistä siten, että tontin koko suurenee esimer-
kiksi 1.000 m2:iin mutta kuitenkin siten, että rakennusoikeus ko. tontilla säilyy nykyisellä ta-
solla eli 250 m2:ssä. 

 
2) Koska Kelotien silmukka sijaitsee kaavamuutoksen suunnittelualueella, vaadimme jo tässä 

vaiheessa, että myös Kelotie tulee lisätä Kulotien tapaan kadun katusaneerausohjelmaan. 
Perusteluna tälle vaatimukselle esitämme seuraavaa 
 

(a) Kelotien silmukassa olevat talot (6 taloa) on viime vuosina yksi toisensa jälkeen kunnostettu 
ja näin ollen Kelotien silmukassa olevan kadunosuuden nykyinen kunto on räikeässä ristirii-
dassa talojen ulkonäköön ja kunnossapitoon verrattuna. Kelotien silmukassa oleva katuosuus 
on nykyisellään niin surkeassa kunnossa ja se ei vastaa millään mittapuulla asianmukaista 
kadun kunnossapitoa Kouvolan kaupungissa. 
 

(b) Jos koko Kelotietä ei ole mahdollista kunnostaa tässä yhteydessä niin ainakin Kelotien silmu-
kassa oleva kadun osuus tulee kunnostaa samalla kertaa kuin koko Kulotie, josta suurin osa 
ei edes sijaitse kaavamuutoksen suunnittelualueella. Sen sijaan Kelotien silmukka sijaitsee 
kokonaisuudessaan kaavamuutosalueella. 

 

 
3) Vaadimme, että Kelotien silmukkaan sekä naapurimme Kelotien 36:n ja Kelotien välille jäävä 

lähimetsä kunnostetaan siten, että huonokuntoiset puut poistetaan ja aluskasvillisuus raiva-
taan. 
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Vastine: Kelotien osalta ei ole tällä hetkellä vireillä katusuunnitelmaa. Tonttien laa-
jentamisia ei voida esittää asemakaavassa ilman saman aikaisesti käynnissä ole-
vaa katusuunnitelmaa. Nykytilanteessa korttelin/tontin laajentaminen aiheuttaisi 
haittaa Kelotien kunnossapidolle.  
 
Kulotien kaavamuutosalueella rakennusoikeus on kaavaluonnoksessa esitetty te-
hokkuusluvulla (e=0.20) tai numeroin (240). Kaavamuutosalueen pohjoisissa kort-
teleissa tonttikohtaiseksi rakennusoikeuden määräksi on merkitty 240 k-m². Vastaa-
vasti tehokkuusluvuksi muunnettuna kyseinen rakennusoikeus vastaisi tehokkuutta 
e=0.28. 
 
Muutoin mielipiteessä otetaan kantaa sellaisiin alueen toteuttamiseen ja kunnossa-
pitoon liittyviin asioihin, jotka eivät liity varsinaiseen kaavaratkaisuun. 

 
 
Asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen 
 
Asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävillä mielipiteiden antamista varten 
Tekniikka- ja ympäristötalossa sekä kaupungin verkkosivuilla 30.10.- 29.11.2019 välisen ajan. 
Asiasta ilmoitettiin kuulutuksella Kouvolan Sanomissa ja kaupungin ilmoitustaululla. Valmistelu-
vaiheen aikana alueen kaavaluonnoksesta sekä katu- ja vesihuollon suunnitelmaluonnoksista jär-
jestettiin yleisötilaisuus Kouvolan Tekniikka- ja ympäristötalolla (Valtakatu 33, Kuusankoski) 
5.11.2019. Tilaisuudesta tiedotettiin suunnittelualueen maanomistajia/haltijoita kirjeitse. Tilaisuu-
teen osallistui noin 30 henkilöä.  
 
Lausunnot ja mielipiteet kaavaluonnoksesta: 
 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus: 
Yleistä 
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lausunut po. kaava-asiasta sen 
OAS-vaiheessa 12.8.2019. 
 
OAS 
KASELY on OAS-vaiheen lausunnossaan tuonut esiin näkemyksensä, jotka koskevat Tornion-
mäen pohjavesialuetta, Seveso II-direktiivinmukaisen laitoksen (Recticel Oy) konsultointivyöhy-
kettä sekä Kouvolan ratapihalla tapahtuvien vaarallisten aineiden kuljetusten onnettomuusriski-
aluetta. 
 
Viranomaisneuvottelu 
OAS-vaiheen kaavalausunnossa KASELY toi esille tarpeen viranomaisneuvottelun järjestämi-
sestä, joka on pidetty. 2.9.2019 pidetyssä viranomaisneuvottelussa KASELY toi esille kysymyk-
sen rakennustapaohjeiden laatimisajankohdasta. Rakennustapaohjeet on nyt laadittu ja ne ovat 
kaavaluonnosasiakirjojen liiteasiakirjana. 
 
Rakentaminen pohjavesialueella 
ELY-keskus tuo kaupungille tiedoksi, että pohjavesialueilla maalämmön hyödyntämiseen, toisin 
sanoen energiakaivojen rakentamiseen, liittyy sellaisia pohjaveden laatuun ja määrään kohdistu-
via riskejä, ettei maalämmön hyödyntäminen pohjavesialueilla ole (välttämättä) mahdollista. Ener-
giakaivon rakentaminen pohjavesialueella voi vaatia/vaatii yleensä vesilain mukaisen luvan. Kor-
keimman hallinto-oikeuden päätöksissä (viimeisin vuosikirjaratkaisu KHO:2019:37) pohjavesialu-
eelle suunniteltujen energiakaivojen rakentamiselle ei intressivertailuun perustuen ole vesilain 
mukaisia lupia voitu myöntää. 
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Vastine: Asemakaavamääräyksissä tuodaan ilmi alueen sijoittuminen Tornion-
mäen 1E-luokan pohjavesialueelle. Asemakaavaan ei ole sisällytetty erillistä ener-
giakaivojen rakentamista kieltävää määräystä, vaan kaavamääräyksissä todetaan, 
että ”Rakentaminen tai alueella oleva muu toiminta ei saa aiheuttaa haitallista poh-
javeden pinnan alenemista tai vaarantaa pohjaveden laatua ja määrää.” Energia-
kaivon rakentaminen saattaa olla sellaista toimintaa, joka vaarantaa pohjaveden 
laadun tai vaikuttaa sen pinnan tasoon ja siten energiakaivon rakentaminen olisi 
kaavan vastaista. Asian arviointi osa lupaharkintaa. 
 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES): Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on vas-
taanottanut lausuntopyyntönne koskien Kulotien asemakaavan muutosta. Suunnitellulla kaava-
muutoksella mahdollistetaan alueen pienimuotoinen täydennysrakentaminen. Kaava-alue kuuluu 
Seveso III -direktiivin alaisuuteen kuuluvan vaarallisia kemikaaleja käsittelevän ja varastoivan tur-
vallisuusselvityslaitoksen (Recticel Oy) konsultaatiovyöhykkeeseen. Recticel Oy:n Kouvolan lai-
toksella laitosalueen ulkopuolelle vaaraa aiheuttaa tolueeni-di-isosyanaatin (TDI) vuototilanne. 
Yrityksen teettämän selvityksen mukaan TDI:n vaarallinen pitoisuus ilmassa (AEGL-2) voisi levitä 
pisimmillään n. 100m etäisyydelle vuotokohteesta. Kaavaselostuksen mukaan kaavamuutoksella 
ei osoiteta alueelle merkittävää lisärakentamista, jolla olisi vaikutusta Seveso-konsultointivyöhyk-
keellä asuvien ihmisten määrään. Suuria tontteja on mahdollista jakaa useammaksi tontiksi, eli 
asemakaavan muutos mahdollistaa alueen väkiluvun vähäisen kasvun. Rakennusluvan yhtey-
dessä tulee esitettäväksi suunnitelma pelastustoimenpiteistä huomioiden alueen turvallisuusris-
kit. Rakennusluvasta tullaan tarvittaessa pyytämään pelastusviranomaisen lausunto. Tukesilla ei 
ole huomautettavaa suunniteltuun kaavamuutokseen. 
 
 Vastine: Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lausunto kirjataan tiedoksi. 
 
Liikenne- ja viestintävirasto, Traficom: Kouvolan kaupungin kaupunkisuunnittelu/kaavoitus on 
pyytänyt Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta lausuntoa asemakaavaluonnoksesta, kaava 
06/006, Kulotie. Todetaan, että Traficomilla ei ole asiasta lausuttavaa. 
 
 Vastine: Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin lausunto kirjataan tiedoksi. 
 
Kouvolan Vesi Oy: Asemakaavan suunnittelualue sijaitsee Tornionmäen kaupunginosassa. 
Kouvolan Vesi Oy on antanut asemakaavan aloitusvaiheessa lausunnon 13.8.2019. Kouvolan 
Vesi Oy tarkentaa aiemmin antamaansa lausuntoa seuraavasti: 
 
Kelotie 
Kelotien osuudella leveä katualue tuo haastetta vesihuollon runkolinjojen sijoittelun suhteen, kun 
kadun vesihuolto tulevaisuudessa saneerataan. Mikäli myös katu saneerataan nykyiseen tapaan 
silmukaksi, saattaa se edellyttää vesihuollon osalta rinnakkaisen runkolinjan rakentamista. Tämä 
lisää tonttikohtaisia vesihuollon rakentamiskustannuksia. 
 

Vastine: Kouvolan Veden lausunto kirjataan tiedoksi. Kelotien katualuetta ei tässä 
kohtaa voida kaventaa ilman varmuutta kadun uusimisesta. 

 
KSS Lämpö Oy: Alueella ei ole KSS Lämmön tekniikkaa, eikä alueelle ole laajentumissuunnitel-
mia. Ei kommentoitavaa. 
 
 Vastine: KSS Lämpö Oy:n lausunto kirjataan tiedoksi. 
 
Mielipide A: ”En vaan ymmärrä tota pientä tienosiota meidän tontissa. Voisiko senkin poistaa?” 
 

Vastine: Korttelialueiden rajat on pyritty merkitsemään johdonmukaisena kokonai-
suutena. Kaavakarttaa on muokattu palautteen perusteella. 
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Mielipide B: Omistamme Kulotie 50 kiinteistön ja meillä ei ole minkäänlaista tarvetta tuolle tontin 
laajennukselle. 
 

Vastine: Osa rakennukseen liittyvistä rakenteista sijoittuu tontin ulkopuolelle. Tästä 
syystä korttelia on laajennettu mielipiteessä mainitun tontin kohdalla. 

 
Mielipide C: ”Palaute Kulotien asemakaavaluonnoksesta. Kiinteistööni Kulotie 40 on suunniteltu 
lisättäväksi 170 m2:n alue. Suunniteltu rajaus mahdollistanee järkevän kulun tontille sekä mah-
dollisen aidan rakentamisen tontin uudelle osan ympärille. Suunniteltu raja on kannaltani huomat-
tavasti parempi kuin entinen pitkin talon seinää kulkenut raja. Uudelle rajalle on suunniteltu liityn-
täpiste viemäri -ja hulevedelle. Nämäkin ovat mielestäni järkevässä paikassa. Seuraavassa on 
muutama huomio avoimista kysymyksistä: 
 
1. Kulotie 38:lle johtavan ajoväylän osan käyttö 

Toinen naapurini (Kulotie 38) on kuulemistilaisuuksissa maininnut heidän pitävän kunnossa 
sisäänajoväylää tontilleen myös kaupungin alueen osalta. Näin he ovat tähän asti tehneetkin. 
Lounainen reitti omalle tontilleni, joka on autoilun kannalta paras, yhtyy suunnitelmassa tähän 
väylään. Jos asukkailla on kunnossapitovastuita, tällä lienee merkitystä niiden jakautumiselle.  
 
Onko naapurilla edelleenkin tarkoitus jatkaa kunnossapitoa kadulle asti vai siirtyykö tämä teh-
tävä kaupungille? Voin kysyä tätä heiltä itsekin, mutta olen kiinnostunut siitä miten kaupunki 
haluaa tämän asian järjestettävän. Jos minä tai Kulotie 40:n tuleva omistaja käyttäisi autoa, 
sillä olisi enemmän merkitystä. Tällä hetkellä autoa ei kuitenkaan ole, en ole kyseistä tietä 
käyttänyt, enkä kunnossapitoon osallistunut. 
 

2. Puut 
Mikäli oikein arvioin, tulisi tontin lounaisraja (Kulotielle päin) kulkemaan n. 7,5 m talon sei-
nästä. Noin 7 - 7,5 m:n vaiheilla on lähin puu joka jää lähelle tontin rajaa ja melko lähelle 
suunniteltuja liityntäpisteitä. Muut puut jäänevät tonttini alueen ulkopuolelle. Täsmääkö arvio? 
Jos jokin puu jää tonttini sisälle joudunko kaadattamaan sen muutoksien takia? 
 

3. Viemäri -ja hulevedet 
Asemakaavaluonnos tulee vaikuttamaan siihen, miten viemäri -ja hulevedet myöhemmin joh-
detaan. Yritän ennakoida muutamia mahdollisesti eteen tulevia pulmia. 
 
Vanha viemärilinja kulkee toisen naapurin (Kulotie 42) tontin läpi. Naapuri otti tämän esille 
kuulemistilaisuudessa. Linja on kulkenut sen läpi jo nykyisinkin ja uudessa asemakaa-
vassa/tonttijaossa läpikulkumatka pitenisi. Se voi aiheuttaa ongelman (mahdollisen vahingon 
naapurille) mikäli linja rikkoutuisi ja sitä pitäisi korjata. Samoin on ongelma jos naapuri esim. 
rakentaa tontilleen jotakin niin että linja vahingoittuisi. 
 
Kartassa näkyy että vanha linja olisi 110 mm muovinen. Kuulemistalaisuudessa jäi auki onko 
tämä muoviputki vai vanhempi putki joka on muovitettu. Onko Kaupungilla tai Kouvolan ve-
dellä tarkempaa tietoa tästä linjasta, sen iästä ja koskeeko sen uusimista ikäalennus? 
 
Kuulemistilaisuudessa muistan mainitun että tällaisessa tapauksessa asukasta ei voida vel-
voittaa rakentamaan uutta viemäriä, mutta että myöskään rasitussopimuksia ei ole ollut ta-
pana tehdä. Kerrottiin että asukkaalla on vastuu linjasta runkolinjan liitokseen saakka. Tämä 
mutkistaa asioita. Uuden viemärilinjan rakentaminen olisi selvyyden vuoksi hyvä asia. Kuule-
mistilaisuudessa kerrottiin että kaupungin töiden yhteydessä asukas voi saada urakoitsijalta 
tarjouksen hänen alueellaan tehtävistä töistä. Täytyy vain toivoa että sellainen tarjous on koh-
tuullinen ja että uusi linja voidaan rakentaa. Haluan siksi ilmoittaa, että olen tiedostanut van-
han linjan mahdollisen ongelman suhteessa asemakaavaan, mutta asia jää nykyisillä tiedoilla 
auki.  
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Miten minun pitäisi viedä asiaa eteenpäin? Suunnitteleeko urakoitsija kiinteistön alueella ole-
vat työt? Haluaisin saada jostakin edes suuntaa antavan arvion kustannuksista mahdollisim-
man aikaisin. Olen merkinnyt itselleni mahdollisen viemärin kulun punaisella tällaisten kes-
kustelujen pohjaksi. Pituudeksi tuli silloin n. 17 m. En voi tarkkaan sanoa miten linjat tontillani 
pitäisi vetää, mutta pidän tärkeänä, ettei pitkiä kaivantoja tehtäisi lähelle taloa, ettei talo alkaisi 
vajota. Samoin haluan säilyttää talon nykyiset portaat. Voin antaa tarkempia tietoja urakoitsi-
jalle/suunnittelijalle. Olen lisäksi piirtänyt kuvaan vihreällä hulevesilinjan mahdollisen kulun 
yhdelle sadevesikaivolle talon nurkalle. Edelleen minulle jäi hieman epäselväksi mitä tontilla 
olevalle vesijohdolle tullaan urakan yhteydessä tekemään.  
 
Myöskin katuvalaistuksen uusimisen yhteydessä tehtävistä sähkötöistä ja niiden kustannuk-
sista asukkaalle jään odottamaan tietoa.” 
 

Vastine: Mielipide koskee pääosin vesihuollon ja muun kunnallistekniikan toteutta-
mista ja alueen kunnossapitoa, ei niinkään kaavaratkaisua. 

 
Tonttiliittymien, eli tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta säädetään laissa ka-
dun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978). Kaava-
luonnoksessa korttelin rajaa on siirretty kahdeksan metriä lounaaseen. Pohjakartan 
perusteella laajenevalle tontin osalle jäisi yksi puu. Vesihuollon rakentamisesta joh-
tuen alueella joudutaan kaatamaan puita. Vanhalle tonttijohdolle ei asemakaavaan 
merkitä johdolle varattua alueen osaa. Tonttijohdot tulee huomioida tonttien sisällä 
tapahtuvassa rakentamisessa. 

 
Asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen perusteella kaavakarttaan tehtiin muutoksia. Kort-
teleiden ja tonttien välisiä ohjeellisia tonttirajoja muokattiin. Kulotien katualueelle merkittiin oh-
jeellinen kortteleita 6010 ja 6013 palveleva yhteiskäyttöalue. 
 

 

Kuva 23. Ote 30.10.- 29.11.2019 nähtävillä olleesta Kulotien alueen kaavaluonnoksesta. Kaavakarttaan tehtiin muutoksia valmiste-
luvaiheen kuulemisen perusteella. 
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5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1. Kaavan rakenne 

Kaava-alue muodostuu erillispientalojen korttelialueista (AO), yhdyskuntateknistä huoltoa palve-
levien rakennusten ja laitosten alueesta (ET) sekä lähivirkistys- (VL), urheilu- ja virkistyspalvelu-
jen alueista (VU) sekä katualueista. 
 
 

5.1.1. Mitoitus 

Erillispientalojen korttelialueiden rakennusoikeuden määrä on osoitettu joko tehokkuusluvulla 
e=0.20 tai rakennuspaikkakohtaisella rakennusoikeuden merkinnällä 240 k-m². Suunnittelualu-
een luoteisosassa (korttelit 6013 ja 6017) on käytetty rakennuspaikkakohtaista 240 k-m² raken-
nusoikeutta, sillä kyseisellä alueella olevat tontit ovat muuta aluetta pienempiä ja siten rakennus-
oikeus jäisi vähäisemmäksi muuhun alueeseen verrattuna, jos kortteleissa käytettäisiin tehok-
kuuslukua e=0.20. Rakentamistapaa koskevissa yleismääräyksissä on määrätty, että 
tonttikohtainen maksimirakennusoikeus on 350 k-m². Alueella on yhteensä 54 AO-tonttia. 
 
Urheilu- ja virkistyspalveluiden alueella on käytetty tehokkuutta e=0.05, joten alueelle muodostuu 
rakennusoikeudeksi noin 610 k-m². ET-alueella tehokkuuslukuna on e=0.25. 
 

5.2. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Asemakaavan ratkaisut säilyttävät alueen nykyisen päärakenteen. Kulotien ympäristö on raken-
tunut ja vehreä asuinalue. Alueella ei ole yhtään tyhjillään olevaa tonttia. Asemakaavan tavoit-
teena on tukea Kulotien lähialueen ominaispiirteiden säilymistä ja samalla selkiyttää kaavamää-
räyksiä rakennusoikeuksien osalta ja helpottaa mm. talousrakennusten rakentamista tonteille. 
Yleismääräyksissä todetaan, että ennen vuotta 2019 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. 
 

5.3. Korjaus- ja rakentamistapaohjeet 

Asemakaavan yhteydessä on laadittu aluetta koskevat korjaus- ja rakentamistapaohjeet. Korjaus 
ja rakentamistapaohjeet ovat suunnittelualuetta koskien ohjeellisia. Korjaus- ja rakennustapaoh-
jeet täydentävät alueella voimassa olevaa asemakaavaa ja sen määräyksiä. Ohjeessa annetaan 
neuvoja Kulotien alueen rakennusten omatoimiseen korjaukseen sekä mahdollisten uusien asuin-
rakennusten, laajennusten tai piharakennusten suunnittelijoille sekä rakennusluvan hakijoille. Oh-
jeiden tarkoituksena on edistää Kulotien alueen luonteen säilyminen. 
 

5.4. Aluevaraukset 

Erillispientalojen korttelialueet (AO) 
Korttelit 6009-6010, 6013, 6017 sekä osa korttelista 6062 on merkitty erillispientalojen korttelialu-
eiksi. AO-alueilla kortteleita 6013 ja 6017 lukuun ottamatta tehokkuuslukuna on käytetty e=0.20. 
Kortteleissa 6013 ja 6017 tontti-/rakennusalakohtaiseksi rakennusoikeudeksi on merkitty 240 k-
m². Yleismääräyksissä tonttikohtainen maksimirakennusoikeus on rajattu 350 k-m². Kerroslukuna 
on käytetty yhtä. AO-kortteleissa ullakkotilojen käyttöönotto osittain kerrosalaan laskettavaksi ti-
laksi on sallittu merkinnällä u ¾. AO-tonteilla kadunpuoleiselle rakennusalan osalle rakennetta-
vien asuinrakennusten tulee olla harjakattoisia. Mikäli tontille rakennetaan kaksi asuinrakennusta, 
sisäpihan puolelle rakennettavan talon kattomuoto voi olla muu kuin harjakatto. Asuinrakennusten 
sijoittumista on ohjattu nuolimerkinnöillä, jotka osoittavat rakennusalan sivun, johon asuinraken-
nus on rakennettava kiinni. Kaupunkikuvan ja katunäkymien varjelemiseksi alueelle on merkitty 
asuinrakennuksen harjansuuntaa osoittavia viivamerkintöjä. 
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Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue (ET) 
Kortteli 6018 on merkitty yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alu-
eeksi. Alueella sijaitsee Telian linkkimasto sekä varastorakennuksia. Korttelin rakennusoikeus 
määrittyy tehokkuusluvulla e=0.25, jolloin rakennusoikeudeksi muodostuu noin 795 k-m². Voi-
massa olevassa asemakaavassa kortteli on merkitty yleisen rakennuksen tontiksi, joten korttelin 
käyttötarkoitus muutetaan nykyistä käyttöä vastaavaksi. Voimassa olevan kaavan rakennusoi-
keuden tulkinta on ollut 2386 k-m². Tarkistetun käyttötarkoituksen vuoksi rakennusoikeuden mää-
rää on vähennetty huomattavasti, sillä alueelle ei ole sopivaa rakentaa vanhan rakennusoikeuden 
tulkinnan mukaista määrää teknistä huoltoa palvelevia tiloja. 
 
Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (VU) 
Nevantien varrella sijaitsevan urheilukentän alue on merkitty asemakaavan muutoksen yhtey-
dessä urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU). VU-alueelle on osoitettu rakennusoikeutta te-
hokkuusluvulla e=0.05. Alueelle toteuttaa virkistys- ja liikuntakäyttöä palvelevia rakennelmia ja 
vähäisiä rakennuksia. Em. rakennuksia voisi olla esimerkiksi urheilukentän käyttöä palvelevat pu-
keutumistilat. 
 
Lähivirkistysalue (VL) 
Suunnittelualueen pohjoisosan metsäinen alue on merkitty lähivirkistysalueeksi. Alueen nimi on 
Enoharjunpuisto. Alueelle on muodostunut runsaasti polkuja ja onkin havaittavissa, että metsällä 
on suuri arvo alueen asutuksen virkistäytymisen kannalta. Enoharjunpuistoon on merkitty ohjeel-
lisia ulkoilureittejä. Kyseisen merkinnän on tarkoitus todentaa alueen virkistyskäyttöä. Nykyiset 
käytön seurauksena muodostuneet polut palvelevat hyvin ulkoilureitteinä, eikä alueelle ole vält-
tämätöntä toteuttaa kaupungin ylläpitämää virallista reitistöä.  
 
Katualueet 
Kaavan mukaisia katuja ovat Kulotie, Kelotie, Havumetsäntie, Enoharjuntie ja Äyräskatu. Kulo-
tielle on merkitty ohjeellinen yhteiskäyttöalue (ah). Yhteiskäyttöalueelle saa sijoittaa kortteleiden 
6010 ja 6013 huoltoa palvelevia tiloja ja rakennelmia. Rakennelmien pinta-ala saa olla enintään 
30 m². 
 
 
Tähän asemakaavan muutokseen liittyy muita erityisiä määräyksiä: 
 

AUTOPAIKKAMÄÄRÄYKSET 
AO-alueet: 2 ap / asunto 
ET-alueet: 1 ap / 150 k-m² 
Autopaikkoja saa sijoittaa rakennusalalle. 
Tontin istutettavalle alueen osalle saa istutusten lisäksi sijoittaa pysäköintiä. 
 
HULEVEDET JA POHJAVEDEN SUOJELU 
Alue sijoittuu Tornionmäen 1E-luokan pohjavesialueelle. Pohjaveden muodostumi-
nen on turvattava. 
Rakentaminen tai alueella oleva muu toiminta ei saa aiheuttaa haitallista pohjave-
den pinnan alenemista tai vaarantaa pohjaveden laatua ja määrää. 
Öljysäiliöt on sijoitettava rakennuksen sisätiloihin tai maan päälle tiiviiseen katettuun 
suoja-altaaseen, jonka tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan öljyn enim-
mäismäärän. Siirtoputket on rakennettava niin, että niiden kuntoa voidaan tarkkailla.  
Pohjavesialueelle ei tule rakentaa uusia muuntamoita, joissa öljyn valumista maa-
han ei ole estetty suoja-altain tai muilla soveltuvilla ratkaisuilla. Saneerattaessa van-
hoja muuntamoita uudella muuntamorakenteella, tulee pohjavesisuojaus toteuttaa 
uutta muuntamoa vastaavaksi. 
Rakennuslupa-asiakirjoihin tulee sisältyä hulevesien (mukaan lukien kattovedet) kä-
sittelysuunnitelma, josta tulee pyytää tarvittavat viranomaislausunnot. 
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KIINTEISTÖJEN TURVALLISUUS 
Kaava-alue kuuluu Seveso III -direktiivin mukaisen vaarallisia kemikaaleja käsitte-
levän ja varastoivan laitoksen (Recticel Oy ja osittain VR Transpoint, Kouvolan jär-
jestelyratapiha) konsultaatiovyöhykkeeseen. Rakennusluvan yhteydessä tulee esit-
tää suunnitelma pelastustoimenpiteistä huomioiden alueen turvallisuusriskit. 
Rakennusluvasta on tarvittaessa pyydettävä pelastusviranomaisen lausunto. 
 
RAKENTAMISTAPA 
Maksimirakennusoikeus AO-tonteilla on 350 k-m². 
AO-tonteilla kadun puoleiselle rakennusalan osalle rakennettavien asuinrakennus-
ten tulee olla harjakattoisia eli satulakattoisia. 
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 sen lähiympäristössä olevien raken-
nusten tontille sijoittumista ja suuntautumista. Alueelle rakennettavissa uudisraken-
nuksissa tulee huomioida alueen kaupunkikuvalliset ja rakennuskulttuurilliset arvot. 
Kattokaltevuuden tulee noudattaa ympäristössä sijaitsevien harjakattoisten raken-
nusten kaltevuutta. 
Talousrakennuksen tulee olla hahmoltaan pienempi kuin päärakennus. 
AO-tonteilla yksittäisen talousrakennuksen maksimikerrosala on 70 k-m². 
Olemassa olevassa, ennen vuotta 2019 rakennetussa luvanvaraisessa rakennuk-
sessa tai sen osassa saadaan suorittaa korjaaminen uudisrakentamiseen verratta-
valla tavalla sen estämättä, mitä edellä on määrätty rakennusten sijoittumisesta ra-
kennusalalle. 
AO-alueilla ennen vuotta 1970 rakennetun rakennuksen rakennusrungon ja vesika-
ton sisäpuolella saa suorittaa korjaus- ja muutostöitä asemakaavaan merkityn mak-
simirakennusoikeuden ja kerrosluvun rajoittamatta. 
Enoharjunpuistoon saa sijoittaa virkistykseen ja urheiluun liittyviä rakennelmia ja ra-
kennuksia. 
 
YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO 
Rakennettaessa viemärin padotuskorkeuden alapuolelle, kiinteistöön tulee tarvitta-
essa tehdä kiinteistökohtainen pumppaamo. 
Tontille merkityn rakennusalan ulkopuolelle sekä tontille merkityille istutetuille alu-
een osille saa sijoittaa tontin ja korttelialueen yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia 
johtoja, rakennuksia, rakennelmia ja laitteita. 
Virkistysalueille saa sijoittaa yhdyskuntateknisiin järjestelmiin, verkostoihin ja niiden 
huoltoon liittyviä johtoja, putkia, rakennelmia ja laitteita. 
VL- ja VU-alueille saa sijoittaa hulevesien käsittelyyn liittyviä rakenteita. Katuun ra-
jautuvilla tonttien osilla on varattava mahdollisuus johtojen kunnossapitoon ja va-
rauduttava mahdollisiin johtorasitteiden perustamisiin. 
 
MUUT ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET 
Yhteiskäyttöalueelle saa sijoittaa kortteleiden 6010 ja 6013 huoltoa palvelevia tiloja 
ja rakennelmia. Rakennelmien pinta-ala saa olla enintään 30 m². 
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. 
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Tonttialueella oleva kasvillisuus on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä eikä kaa-
vaan merkityltä rakennusalalta saa poistaa kaikkea puustoa. 
 
TONTTIJAKO 
Tämän asemakaavan muutoksen alueella rakennuskortteliin on laadittava erillinen 
tonttijako. 

 
 

5.5. Asemakaavaratkaisun vaikutukset 

Rakennettu ympäristö 
Kaavamuutoksella on kaupunkikuvaa säilyttävä vaikutus. Asemakaavaan on tehty määräyksiä, 
joilla pyritään säilyttämään suunnittelualueen rakennetun ympäristön ominaispiirteet. Rakenta-
mista koskevia määräyksiä on mm. kattomuodoista, harjansuunnasta ja rakennusten sijoittumi-
sesta. Myös korttelialueille annetut kerrosluvut ja yleismääräykset ohjaavat rakentamista. Ase-
makaavassa ei ole esitetty varsinaisia suojelumääräyksiä. Kaava-alueelle on laadittu korjaus- ja 
rakentamistapaohje, joka tarkentaa kaavan kaupunkikuvallisia arvoja ja ohjaa tontin omistajia ot-
tamaan kaupunkikuvan ja rakennetun ympäristön ominaispiirteet huomioon rakentamisessa. Kor-
jaus- ja rakentamistapaohjeet ovat kaavamääräyksen mukaisesti ohjeellisia. 
 
Korttelirajauksia on tarkasteltu ja rajoihin on tehty muutoksia. Muutoksien johdosta yksittäisiä tont-
teja on mahdollista laajentaa. Laajennettaviksi esitetyille alueille on laadittava asemakaavan muu-
toksen voimaantulon jälkeen erilliset tonttijaot. Rakennuslupaa ei saa myöntää sitovan tonttijaon 
mukaiselle tontille ennen sen merkitsemistä kiinteistörekisteriin. Rakennuslupaa ei saa myöskään 
myöntää, jollei rakennusluvan hakija hallitse koko rakennuspaikkaa.  
 
Sosiaalinen ympäristö ja palvelut 
Kaavamuutoksella ei ole merkittävää vaikutusta lähialueen asukkaiden elin- tai toimintaympäris-
töön, sillä kaavamuutos säilyttää olemassa olevan rakenteen. 
 
Liikenne 
Kaavamuutoksella ei ole merkittävää vaikutusta alueen liikenteeseen. Kaavalla ei muodosteta 
uusia liikenneväyliä eikä muodosteta uusia asuinkortteleita, jotka lisäisivät alueen liikennemääriä. 
Osia Kulotien ja Havumetsäntien katualueista liitetään osaksi erillispientalojen korttelialueita. Ase-
makaavatyössä on huomioitu Kulotien ja Havumetsäntien katusuunnitelma. 
 

 

Kuva 24. Ote Kulotien, Havumetsäntien ja Hongistontien katusuunnitelmasta. Tekninen lautakunta hyväksyi katusuunnitelman ko-
kouksessaan 10.12.2019. 
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Tekninen huolto 
Kaavamuutoksella ei ole merkittävää vaikutusta alueen tekniseen huoltoon. Alueella oleva vesi-
huoltoinfra on tarkoitus saneerata. Kaavamuutosta on valmisteltu yhteistyössä Kouvolan Veden 
kanssa ja vesihuollon saneeraustarpeet on huomioitu kaavassa. 
 
Yhdyskuntarakentamisen kustannukset 
Kaavamuutoksella ei ole merkitystä yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin. Alueelle on suunnit-
teilla katu- ja vesihuollon saneeraus, jonka toteuttamisesta aiheutuu kustannuksia. 
 
Vaikutukset luonnonympäristöön 
Asemakaavan muutos ei aiheuta merkittäviä muutoksia luonnonympäristöön.  
 
Ympäristön häiriötekijät 
Kaavamuutoksella ei ole ympäristön häiriötekijöitä lisääviä vaikutuksia. Kaavamuutosalue kuuluu 
Seveso III-direktiivin mukaisen vaarallisia kemikaaleja käsittelevän ja varastoivan laitoksen (Rec-
ticel Oy ja VR Transpoint, Kouvolan järjestelypiha) konsultointivyöhykkeeseen. Konsultointi-
vyöhykkeet on otettu huomioon kaavan yleismääräyksissä. 
 
Kaavamuutoksella ei osoiteta merkittävää lisärakentamista, jolla olisi vaikutusta esimerkiksi lii-
kennemääriin ja sitä kautta liikennemeluun tai Seveso-konsultointivyöhykkeellä asuvien ihmisten 
määrään. Suuria tontteja on omistajan niin halutessa mahdollista jakaa useammaksi tontiksi, eli 
asemakaavan muutos mahdollistaa alueen väkiluvun vähäisen kasvun. 
 

5.6. Kaavan suhde muuhun suunnitteluun 

Kymenlaakson maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A). 
Alueella voimassa olevassa oikeusvaikutteisessa Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleis-
kaavassa suunnittelualue on merkitty informatiivisella merkinnällä taajamatoimintojen alueeksi. 
Yleiskaavassa informatiivisilla merkinnöillä merkityt alueet koskevat alueita, joiden maankäyttö 
on ratkaistu tai tullaan ratkaisemaan muulla osayleiskaavalla tai asemakaavalla. Aluetta koskie-
non tehty yleiskaavatasoisia selvityksiä. Kaavamuutoksella ei tehdä merkittäviä muutoksia alueen 
rakenteeseen, vaan todetaan alueen pääkäyttötarkoitus asuinalueena. MRL 54 §:n 4 momentin 
mukaan, jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on ase-
makaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaati-
muksista säädetään. Ottaen huomioon laajat selvitykset sekä nykyisen käytön kaavallinen totea-
minen voidaan todeta, että asemakaavan muutos täyttää soveltuvin osin sen mitä yleiskaavan 
sisältövaatimuksista säädetään. 
 

5.7. Kaavamerkinnät ja -määräykset 

Kaavamerkinnät ja -määräykset ilmenevät kaavakartalta. 
 

5.8. Nimistö 

Alueella ei ole tehty nimistömuutoksia. 
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6. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TOTEUTUS JA SEURANTA 

Asemakaavamuutos valmistuu hyväksymismenettelyyn arviolta keväällä 2020. Jatkotoimenpiteet 
voidaan toteuttaa heti kaavan hyväksymispäätöksen lainvoimaistumisen jälkeen. Kulotien katu-
suunnitelma voidaan toteuttaa sekä voimassa olevan asemakaavan että tämän asemakaavan 
muutoksen perusteella. 
 
Rakennusluvat myöntää Kouvolan kaupungin rakennusvalvonta, joka valvoo asemakaavan mää-
räysten ja lupaehtojen noudattamista. 
 
 
 
Kouvolassa  24.10.2019 
                täyd. 21.2.2020 
 
 
 
 
 
 
Anne Kangasniemi-Kuikka  Olli Ruokonen 
Kaavoitusarkkitehti  Kaavoitusinsinööri 


