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Pöytäkirjan tarkastus 
 
 
 Harri Helminen Katja Tommiska 
 puheenjohtaja sihteeri 
 
 
 Jukka Nyberg Miia Witting 
 pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja 
 
 
 
 Pöytäkirja on tarkastettu xx.xx.xx. 
 Pykälät 351 ja 355 tarkastettiin kokouksessa 23.11.2020. 
 
 Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu. 
 
 
 
Pöytäkirja on nähtävänä 
 
 Yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla xx lähtien. 

Pykälät 351 ja 355 ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa Kouvolan 
kaupungin verkkosivuilla 24.11.2020 lähtien.     
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Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Kotkankallion alueen asemakaavan muutoksesta 
(kaava nro 04/003) tehtyyn valitukseen 
 
499/10.02.04/2020 
 
   
Kh 23.11.2020 § 351 
 
       

Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt Kouvolan kaupunginhallitukselta 
lausuntoa Kotkankallion alueen asemakaavan muutoksesta (kaava nro 
04/003) tehdyn valituksen johdosta. Lisäksi Itä-Suomen hallinto-oikeus 
on pyytänyt lähettämään kaikki asiassa kertyneet asiakirjat alkuperäi-
senä tai kopioina sekä luettelon kyseisistä asiakirjoista. Hallinto-oikeus 
on lähettänyt valituksen kaupungille lausunnon antamista varten. Hal-
linto-oikeus pyytää lausuntoa sekä muita asiakirjoja toimitettavaksi vii-
meistään 16.11.2020. Määräaikaan on saatu jatkoaikaa 4.12.2020 asti. 
 
Kouvolan kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus antaa 
lausunnon valtuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen, jos kaupungin-
hallitus voi yhtyä valtuuston päätökseen. 
 
Valituksen alaisen kaavahankkeen verkkosivut: www.kouvola.fi/kotkan-
kallio 
 
Ehdotus valituksen johdosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelle annetta-
vaksi lausunnoksi: 
 
Tausta 
 
Valitus koskee Kouvolan kaupunginvaltuuston 7.9.2020 tekemää pää-
töstä § 56, jolla hyväksyttiin Kouvolan kaupunginosan 4, Vahtero, kort-
teleita 4002-4032 sekä katu- ja puistoalueita koskeva asemakaavan 
muutos ”Kotkankallio, kaava nro 04/003”. Kaavamuutos koskee laajaa 
Kotkankallionkadun, Mielakan rinnekeskuksen ja Kouvolan ratapihan 
rajaamaa asuinaluetta, jonka pinta-ala on noin 36 hehtaaria käsittäen yli 
200 toteutunutta omakotitalotonttia. 
 
Itä-Suomen hallinto-oikeudelle jättämässään valituksessa xxxxxx 
xxxxxxxxx vaatii, että asemakaavassa olisi asuinrakennusten sijoittami-
sessa sallittava joustavasti kaksi vaihtoehtoa siten, että nykyiset raken-
nukset saavat jäädä paikoilleen tai että uudet asuinrakennukset saatai-
siin tulevaisuudessa sijoittaa tonteille siten, että omavaraisenergian tal-
teen ottaminen olisi niin tehokasta kuin mahdollista. Perusteluina vali-
tuksessa esitetään, että olemassa olevaa rakennuskantaa voitaneen 
käyttää vielä vuosikymmenien ajan ja kun asuinrakennusten uusiminen 
tulee ajankohtaiseksi, niiden sijoituksella tontille ja muodolla edistettäi-
siin ekologisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä. Valituksen mukaan 
tontin energiaomavaraisuus voitaisiin paljolti saavuttaa aurinkoenergiaa 
ja maalämpöä käyttämällä ja ilmalämpöpumppujen hyödyntämisellä. 
Valituksessa esitetään se tosiasia, että Kotkankallion asuinalueen ra-
kennukset on sijoiteltu suurimmaksi osaksi kadun suuntaisesti eivätkä 



 
Kouvolan kaupunki 
 

Pöytäkirja  26/2020 45 (82) 

Kaupunginhallitus 23.11.2020   
 

 

kaikki kadut ole itä-länsi –suuntaisia, mikä mahdollistaisi aurinkoener-
gian hyödyntämiseen edullisimman ilmansuunnan. Valittaja vetoaa 
myös perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteeseen (6 § ja 106 §). Alku-
peräinen valitus on liitetty oheismateriaaliksi. Valituksen tekijä omistaa 
tontin osoitteessa xxxxxxxx x. 
 
Valituksessa ei yksilöidä niitä tontteja, joihin valitus kohdistuu. Valituk-
sella on otettu kantaa laajemmin koko alueen uusiutuvien energianläh-
teiden hyödyntämismahdollisuuksiin, mikä käytännössä kohdistuu aurin-
koenergian hyödyntämiseen, sillä valituksessa mainittuihin maalämpöön 
tai ilmalämpöpumppujen hyödyntämiseen hyväksytyssä asemakaa-
vassa ei oteta kantaa. Aurinkoenergian hyödyntämispotentiaali korostuu 
rakennusten katoille sijoitettavien keräimien/paneelien sijoittelussa.  
 
Kaavan tavoitteet ja kaavaratkaisu 
 
Kotkankallion lähialueen asemakaavan muutoksen tavoitteena on ollut 
ajanmukaistaa alueen asemakaava vastaamaan olemassa olevaa tilan-
netta sekä selkeyttää kaavamääräyksiä. Kaavamuutoksella mahdolliste-
taan alueen pienimuotoinen täydennysrakentaminen ja joustavoitetaan 
alueen rakentamisen mahdollisuuksia verrattuna alueella voimassa ole-
viin pääosin 1950- ja 1960-luvuilla laadittuihin asemakaavoihin. Kaava-
muutos on käynnistetty Kouvolan kaupungin aloitteesta, sillä alueella 
tapahtuva uudisrakentaminen on lähes aina vaatinut poikkeamismenet-
telyn soveltamista, sillä alueen vanhat asemakaavat ovat asettaneet tiu-
kat rajat alueen rakentamiselle. 
 
Asuinalue on paikoin toteutunut siten, että asuinrakennukset sijoittuvat 
tontille yhtenäisiin rivistöihin katuun nähden. Alueen toteutunut ja suh-
teellisen yhtenäinen ilme on huomioitu asemakaavan muutoksessa si-
ten, että asemakaavassa on esitetty asuinrakennuksen sijoittamista 
koskevia kaavamääräyksiä. Laadittu asemakaavan muutos tuo huomat-
tavaa väljyyttä rakentamisen säätelyyn verrattuna alueen vanhoihin 
asemakaavoihin. Laaditussa kaavamuutoksessa asuinrakennusten si-
joittamista ohjaavia kaavamerkintöjä ovat mm. rakennusalan merkintä, 
asuinrakennuksen harjansuuntaa osoittavan viivan merkintä ja nuoli-
merkintä, joka osoittaa rakennusalan sivun, johon asuinrakennus on ra-
kennettava kiinni. Rakennusten sijoittamista ohjaavat myös seuraavat 
sanalliset kaavan yleismääräykset: ”Asuinrakennus tulee sijoittaa vähin-
tään 4 metrin päähän tonttien välisistä sivurajoista” ja ” Uudisrakennus-
ten tulee noudattaa lähiympäristössä olevien rakennusten tontille sijoit-
tumista ja suuntautumista”. Asemakaavan yleismääräykset mahdollista-
vat luvallisten rakennusten korjaamisen myös sellaisessa tapauksessa, 
jossa olemassa oleva rakennus sijaitsisi rakennusalan ulkopuolella: 
”Olemassa olevassa, ennen vuotta 2018 rakennetussa luvanvaraisessa 
rakennuksessa tai rakennelmassa tai niiden osassa saadaan suorittaa 
korjaaminen uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla sen estämättä, 
mitä edellä on määrätty rakennusten sijoittumisesta rakennusalalle” ja 
”AO-alueilla ennen vuotta 2018 rakennetun luvanvaraisen rakennuksen 
rakennusrungon ja vesikaton sisäpuolella saa suorittaa korjaus- ja muu-
tostöitä asemakaavaan merkityn maksimirakennusoikeuden ja kerroslu-
vun rajoittamatta.”. 
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Kaavaprosessi ja sen aikana saadut mielipiteet 
 
Asemakaavan muutos on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain mukai-
sesti. Asemakaavan muutosalue on laaja ja se käsittää yli 200 omakoti-
talotonttia, joten osallisia on paljon ja kaavaprosessin aikana on saatu 
runsaasti kannanottoja. 
 
Kotkankallion alueen asemakaavan muutostarpeet on tunnistettu ja alu-
een asemakaavan ajantasaistaminen on ollut Kouvolan kaupungin kaa-
voitusohjelmassa jo pitkään. Alue on esitelty erillisenä kaavoitettavana 
kohteena vuoden 2019 kaavoituskatsauksessa. Asemakaavan muutos 
kuulutettiin vireille 24.10.2018. Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma oli nähtävillä 24.10.-23.11.2018 tutustumista ja mielipitei-
den esittämistä varten. Kaavamuutoksen aloitusvaiheessa alueen asuk-
kaille ja muille hankkeesta kiinnostuneille järjestettiin yleisötilaisuus 
30.10.2018. Yleisötilaisuudessa kerrottiin kaavamuutoksen käynnistymi-
sestä ja sen tavoitteista sekä samalla informoitiin alueen asukkaita alu-
eelle laadittavista katujen ja vesihuollon saneeraussuunnitelmista. Osal-
lisilla oli tilaisuudessa mahdollisuus tutustua hankkeeseen ja kertoa 
mielipiteensä suunnittelussa jo suunnittelun aloitusvaiheessa. Aloitus-
vaiheen jälkeen laadittiin kaavaluonnos, joka asetettiin muun kaavan 
valmisteluvaiheen aineistojen ohella nähtäville tutustumista ja mielipitei-
den antamista varten 30.1.-3.3.2019 väliseksi ajaksi. Kouvolan tekninen 
lautakunta hyväksyi Kotkankallion lähialueen kaavaehdotuksen kokouk-
sessaan 25.6.2019 ja asetti sen julkisesti nähtäville. Kaavaehdotus oli 
julkisesti nähtävillä 3.7.-12.8.2019. Kaavan ehdotusvaiheessa osallisilta 
saatiin kolme muistutusta. Ehdotusvaiheen jälkeen kaavakarttaan tehtiin 
vähäisiä muutoksia. Muutokset koskivat yksityistä etua ja niitä osallisia, 
joita muutokset koskevat, kuultiin erikseen. Kaavaan julkisen nähtävillä 
olon jälkeen tehtyjä vähäisiä tarkennuksia ei pidetty kaavan tavoitteet ja 
tarkoitus huomioiden olennaisina, joten kaavaa ei asetettu uudelleen 
julkisesti nähtäville (MRL 65 §, MRA 32 §). Tekninen lautakunta hyväk-
syi kaavoittajan vastineet muistutuksiin ja kaavakarttaan tehdyt vähäiset 
muutokset kokouksessaan 2.6.2020 ja vastineet toimitettiin muistutuk-
set tehneille. Kouvolan kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 
muutoksen kokouksessaan 7.9.2020. 
 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tehtävänä on maankäyttö- 
ja rakennuslain mukaan edistää kunnan alueiden käytön suunnittelun ja 
rakennustoimen järjestämistä. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on kaa-
vaprosessin aikana antamissaan lausunnoissa todennut, että kaava-
muutos on asianmukaisesti laadittu. ELY-keskus on kaavaehdotusta 
koskevassa lausunnossaan todennut, että asemakaava toteuttaa aluei-
denkäytön suunnittelun tavoitteita, (MRL 5 §), sekä täyttää MRL 54 §:n 
mukaiset asemakaavan sisältövaatimukset. 
 
xxxxxx xxxxxxxxx on ilmaissut mielipiteensä kaavamuutoksesta asema-
kaavan aloitusvaiheessa sekä valmisteluvaiheessa. xxxxxxxxxx  aloitus- 
ja valmisteluvaiheissa esittämät mielipiteet on käsitelty kaavaprosessin 
aikana ja mielipiteet sekä niihin kirjatut vastineet ovat luettavissa hyväk-
sytyn kaavaselostuksen sivuilta 15-16 ja 20-21 (kuntalaismielipide B). 
Useat mielipiteissä esiin tuodut rakennustekniikkaa tai rakennuksen 
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lämmitysmuotoa koskevat seikat eivät ole tässä asemakaavassa määri-
teltäviä asioita. Kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon aikaan 
xxxxxxxxx ei tehnyt muistutusta kaavamuutosehdotuksesta. 
 
Lausunnon yhteenveto 
 
xxxxxx xxxxxxxxxx on kaavaprosessin aikana antamillaan mielipiteillä ja 
hallinto-oikeudelle tekemässään valituksessa esittänyt, että Kotkankal-
lion kaava-alueelle rakennettavien uudisrakennusten sijoittelu voitaisiin 
toteuttaa tavalla, joka olisi aurinkoenergian hyödyntämisen kannalta 
kaikkein tarkoituksenmukaista. Kouvolan kaupunki pitää xxxxxxxxxx 
ydinviestiä uusiutuvien energianmuotojen hyödyntämisen lisäämisestä 
positiivisena ja tavoiteltavana asiana. Kouvolan kaupunkistrategian ym-
päristötavoitteita ohjaavan Kouvolan ympäristöohjelman 2030 keskei-
senä päämääränä on mm. pyrkimys hiilineutraalisuuteen. 
 
Asemakaavan laatiminen on maankäytön suunnittelua, jolla yhteensovi-
tetaan kaava-aluetta koskevat eri teemoista muodostuvat tavoitteet ja 
intressit. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan asemakaavan tarkoituk-
sena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata ra-
kentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- 
ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennus-
kannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttä-
mällä tavalla.  
 
Kaavamuutoksen yhteydessä on alueen toteutuneesta rakennetusta 
ympäristöstä johtuen katsottu tarpeelliseksi ohjata mahdollista uudisra-
kentamista siten, että uudisrakentaminen sopeutuisi mahdollisimman 
hyvin olemassa olevaan rakennuskantaan. Asemakaavan muutoksella 
on haluttu säilyttää alkuperäisen asemakaavan mukainen rakennusten 
sommittelu, mikä on osa hyvän kaupunkikuvan ohjaustavoitetta. Valta-
osa Kotkankallion kaava-alueen asuinrakennuksista on sijoitettu siten, 
että aurinkoenergian hyödyntämisen kannalta olennainen katon lape 
suuntautuu joko kaakkoon tai lounaaseen. Otollisin ilmansuunta aurin-
koenergian hyödyntämisen kannalta olisi etelä. Kuitenkin myös kaak-
kois- ja lounaissuuntaiset lappeet mahdollistavat kohtuullisen hyvin au-
rinkoenergian hyödyntämisen, vaikkakaan eivät siinä määrin kuin ete-
länsuuntainen lape.  
 
Vastakkain ovat rakennetun ympäristön arvot ja kaupunkikuvan yhtenäi-
syys uusiutuvien energianmuotojen käytön edistämisen kanssa. Valit-
tuun kaavaratkaisuun on päädytty sen perusteella, että rakennusten si-
joittumista koskevista määräyksistä huolimatta aurinkoenergiaa voidaan 
kuitenkin jossain määrin hyödyntää hyväksytyllä kaavaratkaisulla katon 
lappeille asennettavilla aurinkokeräimillä/paneeleilla, kun taas kaupunki-
kuvan ja katunäkymien yhtenäisyys menetettäisiin kokonaan, mikäli yk-
sittäiset uudisrakennukset voitaisiin sijoittaa tontille muusta rakenne-
tusta ympäristöstä poikkeavalla tavalla. Myös hyväksytyn asemakaava-
muutoksen perusteella on mahdollista saada vaihtelua lappeiden ilman-
suuntiin esimerkiksi rakentamalla siipiosa tontin takapihan suuntaan tai 
toteuttamalla talousrakennuksia tontille. Aurinkoenergiaa on mahdollista 
hyödyntää myös muutoin kuin asentamalla aurinkopaneelit/keräimet ra-
kennusten vesikatoille. Rakennusten sijoittumista koskevat määräykset 
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koskevat pääsääntöisesti tontille toteutettavaa päärakennusta eli asuin-
rakennusta. Laadittu asemakaava ei estä maalämmön hyödyntämistä. 
Valittu kaavaratkaisu ei aiheuta valittajalle kohtuutonta haittaa. 
 
Valituksenalainen asemakaava ei ole maankäyttö- ja rakennuslain vas-
tainen. Kaavoitusmenettely ja kaavoitukseen liittyvä vuorovaikutus on 
järjestetty maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen mukaisesti ja 
osallisille on annettu mahdollisuus esittää mielipiteensä suunnittelusta 
kaavaprosessin eri vaiheissa. Asemakaava täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslaissa asemakaavalle asetetut sisältövaatimukset. Asemakaava-
ratkaisu ei ole perustuslain vastainen. Asemakaavasta ei aiheudu valit-
tajalle kohtuutonta haittaa. Kaavamuutos ei ole valituksessa esitetyin 
perustein lainvastainen, kaupunginvaltuusto ei ole ylittänyt toimival-
taansa eikä päätös hyväksymisestä ole syntynyt virheellisessä järjestyk-
sessä tai ole muutoin lainvastainen. Valitus tulee hylätä perusteetto-
mana.  
 
Valituksen alaisen kaava-alueen laajuudesta johtuen Kouvolan kau-
punki pyytää Itä-Suomen hallinto-oikeutta ilmoittamaan arvio siitä, mil-
loin kaavaa koskeva päätös annetaan. Koko laajaa kaavamuutosaluetta 
koskee rakennuskielto, kunnes asemakaavan muutoksen hyväksymis-
päätös on saanut lainvoiman. 
 
Oheismateriaalina on pöytäkirjaote kaupunginvaltuuston Kotkankallion 
alueen asemakaavamuutoksen hyväksymispäätöksestä, hyväksytty 
asemakaavakartta, kaavaselostus liitteineen, hallinto-oikeudelle jätetty 
valitus sekä luettelo hallinto-oikeudelle lausunnon yhteydessä toimitetta-
vista asiakirjoista. 
 
Lisätietoja: kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, puh. 
020 615 918, anne.kangasniemi-kuikka(at)kouvola.fi tai kaavoitusinsi-
nööri Olli Ruokonen, puh. 020 615 9235, olli.ruokonen(at)kouvola.fi. 
 
Kaupunginjohtajan ehdotus: 
 
Kaupunginhallitus päättää antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle valituk-
sen johdosta edellä olevan ehdotuksen mukaisen lausunnon. 
 
Lisäksi kaupunginhallitus päättää pyytää Itä-Suomen hallinto-oikeutta 
ilmoittamaan arvion siitä, milloin kaavaa koskeva päätös annetaan. 
 
Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtä-
villä yleisessä tietoverkossa 24.11.2020 lukien. 
 
Kaupunginhallituksen päätös: 
 
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 
 
____________ 
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Perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahasto vuoden 2021 haku 
 
3021/02.05.01.02/2020 
 
   
Kh 23.11.2020 § 355 
 
       

Kouvolan kaupunginvaltuusto on päätöksellään 10.9.2018 § 112 perus-
tanut perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahaston 1.1.2019 lukien. Rahas-
ton tarkoituksena on edistää kaiken ikäisten kouvolalaisten hyvinvointia. 
Rahastosta myönnetään kohdeavustuksia hyvinvoinnin edistämiseen 
liittyvään toimintaan tai uudenlaisen toimintamallin käynnistämiseen, 
joka ei ole kunnan tai Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kun-
tayhtymän järjestämisvastuulla, mutta joka täydentää hyvinvointia. 
Avustusta ei kohdenneta eri palveluntuottajien asumis- ja palveluyksi-
köille virkistystoimintaan tai viihtyisyyden lisäämiseen. 
 
Haettavat avustukset tulee kohdentaa ensisijaisesti sellaisille asiakas-
ryhmille, joiden muut mahdollisuudet osallistua hyvinvointia edistävään 
toimintaan ovat rajoitetut. 
 
Perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahaston säännöt 1.1.2019 lukien ovat 
liitteenä. 
 
Vuoden 2021 osalta perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahaston avustuk-
set ovat haettavissa ajalla 30.11. – 31.12.2020. Hakemus tulee toimittaa 
ensisijaisesti sähköisesti kaupungin kirjaamoon osoitteella kir-
jaamo(at)kouvola.fi. Hakuajan päättymisen jälkeen tulleita hakemuksia 
ei huomioida. Kouvolan kaupunginhallitus tekee päätöksen myönnettä-
vistä avustuksista hakuajan päättymisen jälkeen. 
 
Lisätietoja: hyvinvointijohtaja Arja Kumpu, puh. 020 615 7429, 
arja.kumpu(at)kouvola.fi.  
 
Kaupunginjohtajan ehdotus: 
 
Kaupunginhallitus päättää vuoden 2021 perintö-, testamentti- ja lahjoi-
tusrahastosta myönnettävien avustusten hakumenettelyn käynnistämi-
sestä. 
 
Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtä-
villä yleisessä tietoverkossa 24.11.2020 lukien. 
 
Kaupunginhallituksen päätös: 
 
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 
 
Hyvinvointijohtaja Arja Kumpu poistui kokouksesta tämän asian käsitte-
lyn jälkeen klo 15.12 
 
____________ 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 351, § 355 

MUUTOKSENHAKUKIELTO 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea 
muutosta. 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §. 


