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Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 2, Kaunisnurmi, kortteleita
2013, 2014 ja 2061, yleisiä pysäköintialueita sekä puisto- ja katualueita.
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Asemakaavan muutoksella muodostuvat kaupunginosan 2, Kaunisnurmi,
korttelit 2013, 2014, 2081, 2082 ja 2083, pysäköintialueet sekä puisto- ja katualueet.
Asemakaavan muutoksella poistuu kaupunginosan 2, Kaunisnurmi, kortteli
2061.
Asemakaava
Diaari / TELA

02/006
505/10.02.04/2020 (ent. 7742/10.02.01/2019)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa alueen asukkaita,
järjestöjä, kunnan ja valtion viranomaisia sekä muita osallisia varten. Siinä esitetään kaavahankkeen perustietojen lisäksi suunnitelma osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämisestä sekä
vaikutusten arvioinnista.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavoitustyön ajan kohteen omalla internetsivulla osoitteessa www.kouvola.fi/sakaristonmaki ja sitä täydennetään tarvittaessa.

Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet
Suunnittelualu
e

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan keskustaajamassa Kasarminmäen kaakkoisosassa Sakaristontien, Kasarminkadun, Pääportinkadun ja –raitin sekä rakentamattoman Kymenlaaksontien jatkeen rajaamalla alueella. Kaavamuutosalueen
laajuus on noin 7,7 ha. Asemakaavamuutos sisältyy vuoden 2020 kaavoituskatsauksessa esiteltyyn kaavoituksen työohjelmaan.

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti Kouvolan keskustaajaman kaupunkirakenteessa.

Aloite

Asemakaavan muutos on tullut vireille kaupungin aloitteesta vuonna 2016 ja se
sisältyy vuoden 2016-2020 kaavoituskatsauksissa esitettyihin kaavoituksen työohjelmakohteisiin.
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Tavoite

Kaavamuutoksen tavoitteena on päivittää alueen asemakaava siten, että se
noudattaa Kasarminmäki-Ruskeasuo-Tanttari osayleiskaavassa esitettyä maankäyttöä, huomioi suojelumääräyksillä alueen arvokkaan rakennusperinnön sekä
ohjaa alueen täydennysrakentamista ja kiinteistönmuodostusta alueen kulttuuriympäristön erityispiirteitä tukien. Alueen täydennysrakentamisesta järjestettiin
yleinen suppea arkkitehtuurikilpailu vuonna 2018. Kilpailussa palkitut työt toimivat pohjana alueen täydennysrakentamisen suunnittelulle ja asemakaavoitukselle. Asemakaavamuutoksen lähtökohtana on paikan voimakas identiteetti luonnonläheisenä, vehreänä ja historiallisena ympäristönä. Liikenteen ja pysäköinnin
osalta tavoitteena on mahdollistaa pysäköinnin järjestäminen lähemmäs ortodoksikirkkoa, niin että se palvelisi myös viereisten asuinkerrostalojen asukkaita.
Kaavamuutoksen yhtenä tavoitteena on turvata kevyen liikenteen yhteydet viheralueiden läpi ja siten helpottaa myös niiden virkistyskäyttöä.

Nykytilanne

Alueella sijaitsee kaksi Kouvolan entisen kasarmialueen kantahenkilöstöä varten
rakennettua asuinkerrostaloa. Vuonna 1911 valmistunut punatiilinen Pilvenpiirtäjä
sijaitsee alueen pohjoisosassa ja vuonna 1953 valmistunut Pilvilinna sen länsipuolella. Pilvenpiirtäjän piha-alueella sijaitsevat vuonna 1911 ja 1996 valmistuneet talousrakennukset. Kaava-alueen eteläosassa sijaitsee varuskunnan punatiilinen kirkkorakennus, joka on valmistunut vuonna 1915. Nykyään ortodoksikirkkona toimiva kirkkorakennus on merkitty nykyisessä asemakaavassa suojeltavaksi rakennukseksi (sr). Kirkon lounaispuolella sijaitsee vuonna 1955 valmistunut asuinkerrostalo. Kaava-alueen koillisosassa sijaitsee puurakenteinen autotalli. Pääportinkadun ja Kasarminkadun varsilla sijaitsevat entisen varuskunnan portit, joiden pylväät ja Pääportinkadun porttiin liittyvän rauta-aidan on suunnitellut
varusmiespalvelustaan varuskun-nassa suorittanut Alvar Aalto. Pääportinkadulla
oleva portti ja aita on merkitty voimassa olevaan asemakaavaan suojeltavaksi
rakennelmaksi sr-6. Kaava-alueen länsiosassa on kolmiomainen Prikaatinpuisto,
jonka eteläpuolella on pieni pysäköintialue. Muu osa suunnittelualueesta on sekametsää, jossa kulkee lähialueen asukkaiden tallaama polkuverkosto.

Kuva 2. Kaavamuutosalueen alustava rajaus on merkitty alueen ortoilmakuvaan.
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Kuva 4. Punatiilinen Pilvenpiirtäjä Kasarminkadulla

Kuva 3. Asuinkerrostalo Pilvilinna Pääportinkadulla.

Kuva 5. Varuskunnan portti ja aita Pääportinkadulla.
Kuva 6. Entinen varuskunnan kirkko.

Maanomistus
Kaavatilanne

Kaupunki omistaa lähes koko kaavamuutosalueen.
Suunnittelualueeseen vaikuttaa kolme kaavatasoa - maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava joista yleispiirteisempi kaava ohjaa aina yksityiskohtaisempaa kaavaa.

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY
Suurin osa Sakaristonmäestä kuuluu Kouvolan kasarmialue –nimiseen RKYalueeseen. Museoviraston laatima rakennuskulttuuri-inventointi on valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun
kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen. Valtakunnalliseen inventointiin valitut
kohteet antavat alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä.
Kuva 7. Kaava-alueen keski- ja pohjoisosa kuuluvat RKYalueeseen.
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Kymenlaakson maakuntakaava 2040
Vireillä olevan Kymenlaakson maakuntakaava 2040:n ehdotuksessa suunnittelualue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi. Alueelle on merkitty kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeä alue, jonka rajaus noudattelee RKY-aluetta (sininen vaakaviivoitus). Kaavaehdotuksen karttaan
on merkitty alueen halkaiseva Utti-Elimäki päävesijohto (harmaa viiva) sekä Seveso III –direktiiviin mukainen kemikaalilaitosten konsultointivyöhyke, jonka sisään
koko suunnittelualue sijoittuu.

Kuva 8. Ote Kymenlaakson maakuntakaava 2040 ehdotuksesta. Suunnitteluale on merkitty karttaan sinisellä
katkoviivalla.

Kasarminmäki-Ruskeasuo-Tanttari osayleiskaava
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kasarminmäki-Ruskeasuo-Tanttari osayleiskaavan
tarkistuksen 10.6.2013 ja kaava sai lainvoiman 5.8.2013. Kaavassa Sakaristonmäen ydinalue on varattu maankäyttömerkinnällä AK/s asuinrakentamisen alueeksi, jolla ympäristö säilytetään. Alueen tehokkuudeksi on merkitty Pilvilinnan
lähialueen osalta 0.5 ja Pilvenpiirtäjän lähialueen osalta 0.8. Asuinkerrosalasta
pääosa tulee sijoittaa kerrostaloihin. Ydinalueen itäpuolella sijaitseva rinnealue on
osayleiskaavassa varattu virkistysalueeksi (V). Alueen etelä- ja länsiosat on merkitty samoin virkistysalueiksi (V), mutta niissä on lisäksi merkintä /s eli alue, jolla
ympäristö säilytetään. Kirkon alue on merkitty julkisten palveluiden ja hallinnon
alueeksi, jolle voidaan sijoittaa myös yksityisiä palveluita.
Sakaristonmäellä olevat rakennukset on merkitty kaavaan kohdemerkinnöillä
”Kulttuurihistoriallisesti tai kaupunkikuvallisesti merkittävä kohde. Kohteiden suojeluarvot määritetään asemakaavoituksen yhteydessä.” Sakaristonmäen alue on
lisäksi huomioitu aluemerkinnällä Valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö. Alueen asemakaavoituksessa tulee turvata olemassa olevan rakennetun ympäristön kulttuurihistoriallinen arvo. Uudisrakentamisen tulee sopeutua ympäristöön niin, että aluekokonaisuudet ja niiden identiteetti säilyvät, eivätkä
olemassa olevien rakennusten kaupunkikuvallinen asema heikkene. Alueella olevat pysäköintialueet on merkitty maankäyttömerkinnällä LP, johon liittyy lisämääräys ”Alueelle voidaan sijoittaa pysäköintilaitos / -talo, korttelitehokkuuden sen
salliessa.”.
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Kuva 9.Suunnittelualueen alustava rajaus on merkitty keltaisella katkoviivalla osayleiskaavaan.

Asemakaava
Suunnittelualue on kokonaisuudessaan asemakaavoitettu. Kasarminkadun eteläpuolisen alueen asemakaava on vahvistettu 20.5.1986. Kaavassa alue on merkitty puolustusvoimien korttelialueeksi (EP) ja puistoksi (VP) sekä Kasarminkadun
katualueeksi. Kaavassa ei ole huomioitu alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan
rakennuskannan ja sen muodostaman ympäristön säilyttämistä. Sakaristontiehen
rajautuvien korttelialueiden asemakaava on hyväksytty 26.4.2004. Kaavassa korttelialue 2013 on merkitty kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueeksi (YK) ja sen ympärillä olevat alueet puistoksi (VP), yleisiksi pysäköintialueiksi (LP ja LP-7) sekä katualueiksi. Sakaristontien pohjoispuolella olevan kerrostalon alue on merkitty Asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK-7), jonka sallitusta kerrosalasta saa enintään 10 % käyttää liike- ja toimistotilaksi. Kaavanmukaisia
Kasarmikatua ja Kirkonmäenkatua ei ole toteutettu. Kirkko on huomioitu kaavassa
suojelumerkinnällä sr. Kirkon itäpuolelle on merkitty rakennusala kaksikerroksiselle korkeintaan 250 k-m² asuinrakennukselle (ar) ja sen eteläpuolelle on osoitettu
henkilöautojen pysäköintiä varten varattu alueen osa, jota koskee määräys: Alueelle saa rakentaa miljööseen sopivia pysäköintiin ja kiinteistön huoltoon tarkoitettuja katoksia ja rakenteita. Alueen rakentamattomilla osilla tulee alueelle luonteenomaista puustoa säilyttää ja täydentää. Alue on pidettävä huolitellussa kunnossa. Prikaatinpuistossa ja Pääportinkadulla sekä -raitilla on voimassa 26.5.2008
hyväksytty asema-kaava Prikaatinpuisto. Pääportinkadun molemmin puolin sijaitseva itä-länsisuuntainen aita on huomioitu kaavassa suojelumääräyksellä sr-6,
suojeltava rakennelma. Prikaatinpuisto on merkit-ty kaavassa puistoksi (VP) ja
Pääportinraitti jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi, jolla huoltoajo on
sallittu.
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Kuva 10.Suunnittelualueen alustava rajaus on merkitty sinisellä katkoviivalla ajantasa-asemakaavaan.

Vaikutusten arviointi
Kaavasuunnitelman vaikutuksia selvitetään aluetta koskevien perusselvitysten, laadittavien selvitysten ja maastokäyntien, sekä osallisilta ja viranomaisilta saatavan palautteen avulla. Kaavan välittömiä ja välillisiä vaikutuksia arvioidaan suhteessa:
1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon
3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin
4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen
5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön.
Vaikutusalue on lähiympäristö, joka tarkentuu suunnittelun kuluessa.
Selvitysten pohjalta tehtävä vaikutusten arviointi sisältyy kaavaselostukseen.

Olemassa olevat selvitykset:

•
•
•
•
•
•
•

Kouvolan rakennetun ympäristön inventointi. Kouvolan kaupunki, Rurik
Wasastjerna 2012.
Kasarminmäki-Ruskeasuo-Tanttari, liito-oravaselvitys. Luontoselvitys Kotkansiipi, 2012.
Kouvolan keskustavisio 2030. Arkkitehtitoimisto AJAK, 23.5.2013.
Kouvolan Kasarminmäen campusalueen ja Korian Pioneeripuiston lepakkoselvitys. Luontoselvitys Kotkansiipi, 17.9.2013.
Lepakkopotentiaalin arviointi 2014, Kouvolan keskeisen kaupunkialueen
osayleiskaava. Luontoselvitys Metsänen ja Luontoselvitys Kotkansiipi,
6.10.2014.
Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan täydentävä luontoselvitys 2014. Luontoselvitys Kotkansiipi, 23.10.2014.
Kouvolan kaupungin meluselvitys 2016, WSP Finland Oy, 31.3.2016
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Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestely
Kaavoitusprosessi järjestetään siten, että osallisilla eli alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä niillä viranomaisilla
ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia ja kertoa mielipiteensä asiasta.

Osalliset

Tässä kaavamuutoksessa osallisia ovat:
• Suunnittelualueen ja lähialueiden kiinteistöjen omistajat ja haltijat
• Kaakkois-Suomen ELY-keskus
• Kymenlaakson liitto
• Kymenlaakson museo
• Kouvolan Vesi Oy
• KSS Lämpo Oy ja KSS Verkko Oy
• TeliaSonera Finland Oyj ja Elisa Oyj
• Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut, yhdyskuntatekniikka, rakennusvalvonta sekä maaomaisuus ja paikkatieto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma toimitetaan tiedoksi Kaakkois-Suomen ELY–
keskukselle. Kaupungin ja ELY:n välinen viranomaisneuvottelu (MRL 66§ ja MRA
26§) järjestetään tarvittaessa kaavoituksen alkuvaiheessa.

Kaavoituksen
eteneminen

Kaavan laadinta on monivaiheinen suunnittelu-, vuorovaikutus- ja päätöksentekoprosessi, jolle
maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) antaa yleiset puitteet. Kaavaprosessiin kuuluu aloitus-, valmistelu-, ehdotus- ja hyväksymisvaiheet.
Alla oleva kuvaus on yleispiirteinen ja eri vaiheiden painotus voi vaihdella tapauskohtaisesti. Esimerkiksi vaikutukseltaan vähäisen asemakaavamuutoksen aloitus- ja valmisteluvaihe voidaan yhdistää. Sakaristonmäen asemakaavanmuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Suunnitteluvaihe

Toimenpide ja viittaus Maankäyttö- ja rakennuslakiin

Aikataulu

ALOITUS- ja VALMISTELUVAIHE

Asemakaava kuulutetaan vireille (MRL 63 §, MRA 30 §)

maaliskuu 2020

EHDOTUSVAIHE
HYVÄKSYMISVAIHE

helmikuu 2020
Viranomaisneuvottelu (MRL 66 §, MRA 26 ja 31 §)
maaliskuu 2020
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittely (MRL 62 §)
maaliskuu 2020
Valmisteluvaiheen kuuleminen, kaavaluonnos (MRA 30 §)
talvi 2020-2021
Kaavaehdotus valmis, arvioitu teknisen lautakunnan
käsittely
talvi 2020-2021
Julkinen nähtävillä olo 30 vrk (MRL 65 §, MRA 27 §, MRA 28 §)
Suunnitteilla olevan kaavamuutoksen hyväksyy: kaupunginvaltuusto

Arvioitu hyväksymiskäsittely ja kaavan hyväksyminen

kevät 2021

Kaavan voimaantulo (MRA 93 §)

kevät 2021

(MRL 52 §)
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Kaavoituksen kulku sekä viestintä- ja osallistumissuunnitelma
ALOITUS- ja
VALMISTELUVAIHE
Kaavoitus alkaa eli tulee vireille
ja siihen laaditaan osallistumisja arviointisuunnitelma (OAS).

Tiedottaminen

Miten voin vaikuttaa?

Kaavan vireille tulosta ja valmisteluvaiheen alkamisesta tiedotetaan (OAS, kaavaluonnos, sekä muu
kaavaan liittyvä aineisto asetetaan nähtäville):

OAS:sta voi esittää määräaikaan mennessä
suullisen tai kirjallisen mielipiteen suoraan
kaavoittajalle (ks. yhteystiedot alla)

•

Kaavan sisältöä tarkennetaan
laatimalla luonnoksia, selvityksiä ja arvioimalla luonnosten
vaikutuksia.

•
•

kuulutus Kouvolan Sanomissa ja kaupungin
internetsivuilla
Kaupungintalon info-piste (Torikatu 10)
www.kouvola.fi/sakaristonmaki

Suunnittelualueen ja siihen rajautuvien kiinteistöjen
omistajille ja haltijoille, sekä viranomaisille ja alueen
yhdyskuntatekniikkaan liittyville toimijoille toimitetaan valmisteluvaiheen asiakirjat.

Lopputuloksena syntyy kaavaluonnos

Kaavaluonnoksesta voi esittää määräaikaan
mennessä suullisen tai kirjallisen mielipiteen
suoraan kaavoittajalle (ks. yhteystiedot alla) tai
kirjaamoon osoitteella:
Kouvolan kaupunki, Kirjaamo, PL 85,
45101 KOUVOLA
tai kirjaamo(at)kouvola.fi

Tarvittaessa järjestetään myös yleisötilaisuus, josta
tiedotetaan erikseen lehdessä.

Kaavasta jätetyt mielipiteet kirjataan osaksi
kaavan valmisteluasiakirjoja. Lausunnot pyydetään tarvittaessa viranomaisilta ja yhteisöiltä,
joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

EHDOTUSVAIHE

Tiedottaminen

Miten voin vaikuttaa?

Kaavaluonnosten pohjalta
laaditaan kaavaehdotus, jossa
huomioidaan osallisten esittämät mielipiteet.

Kaavaehdotuksen nähtävillä olosta tiedotetaan
•
kuulutus Kouvolan Sanomissa ja kaupungin
internetsivuilla
•
kirjeitse muussa kunnassa asuvalle maaomistajalle.

Kaavaehdotuksesta voi esittää sen nähtävänäoloaikana tekniselle lautakunnalle osoitetun
kirjallisen muistutuksen osoitteella:

Kaavaehdotus esitellään tekniselle lautakunnalle (tela), jonka
päätöksellä ehdotus asetetaan
julkisesti nähtäville 30 päiväksi.

Kaavaehdotus, -selostus ja muu aineisto asetetaan
nähtäville:
•
Kaupungintalon info-piste (Torikatu 10)
•
www.kouvola.fi/sakaristonmaki

Kouvolan kaupunki / Tekninen lautakunta,
Kirjaamo, PL 85,
45101 KOUVOLA
tai kirjaamo(at)kouvola.fi
Kaavoittaja antaa muistutukseen vastineen.
Vastine toimitetaan niille muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja osoitteensa ilmoittaneet.
Lausunnot pyydetään tarvittaessa viranomaisilta ja yhteisöiltä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

HYVÄKSYMISVAIHE

Tiedottaminen

Miten voin vaikuttaa?

Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan.

Kaavan hyväksymisestä tiedotetaan:
•
www.kouvola.fi/sakaristonmaki
•
ilmoittamalla muistutuksen tekijöille ja kuntalaisille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet
kaavan nähtävillä oloaikana.

Valtuuston tekemästä kaavan hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa Itä-Suomen
hallinto-oikeuteen valitusaikana (30 vrk päätöksestä).

Kaava saa lainvoiman noin 1,5–
2 kuukautta kaupunginvaltuuston päätöksestä, mikäli siitä ei
valiteta.

Asemakaavan
laatija

Kaavan voimaantulosta ilmoitetaan:
•
kaupungin internet-sivuilla

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä
Valtakatu 33, 45701 Kuusankoski, puh: 020 615 7404 email: kaisa.niilo-rama(a)kouvola.fi
Suunnitteluavustaja Paula Niemelä,
Valtakatu 33, 45701 Kuusankoski puh: 020 615 5275 email: paula.niemela(a)kouvola.fi
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