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1 KYSELY
Kouvolan Sakaristonmäen arkkitehtuurikilpailua koskeva internet-pohjainen karttakysely toteutettiin Mapita Oy:n Maptionnaire-sovelluksella. Kysely oli avoinna 28.6.—5.8.2018 ja siitä tiedotettiin Kouvolan kaupungin verkkosivuilla.
Kyselyn tavoitteena oli saada alueen asukkailta ja käyttäjiltä tietoa alueen arvoista ja haasteista sekä toiveista tulevalle kehittämiselle. Kyselyyn oli mahdollista vastata Kouvolan kaupungin verkkosivujen kautta. Kyselyyn osallistuminen ei vaatinut
tunnistautumista eikä henkilötietojen antamista.
Karttakyselyn kysymykset laadittiin kaupungin kaavoitusyksikössä. Kyselyyn vastanneet saivat kertoa Sakaristonmäen miellyttävistä, epämiellyttävistä tai turvattomista paikoista, kevyen liikenteen yhteystarpeista sekä paikoista, joihin voisi sijoittaa
uutta rakentamista. Vastaajia pyydettiin arvioimaan eri vaihtoehdoista, mihin alueen suunnittelussa tulisi panostaa. Lisäksi
kyselyssä esitettiin avoimia kysymyksiä mm. asumisesta, liikennejärjestelyistä, palveluista, puistoista ja vapaa-ajan viettomahdollisuuksista sekä pyydettiin antamaan kehittämisehdotuksia alueen parantamiseksi.
Kyselysivustolla kävi 123 vierailijaa. Kaikki vastaajat eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin.
Kyselydata on purettu ArcGIS-ohjelmalla. Pistemäiset ja viivamaiset vastaukset on esitetty kartoilla. Poiminnat kirjallisista vastauksista esitetään
muokkaamatta. Samanlaisia tai samankaltaisia
vastauksia on jätetty toistamatta. Muutamia kilpailualueeseen tai -aiheeseen kuulumattomia kommentteja on myös jätetty pois.
Kyselyn vastauksen on jaettu kysymysten aiheiden
mukaisiin kappaleisiin.
Kilpailualue Kouvolan opaskartalla.

3

2 ALUEEN NYKYTILA
Alueen nykyisen tilanteen arviointia varten vastaajia pyydettiin osoittamaan kartalta mm. alueen helmiä ja heikkoja lenkkejä
sekä piirtämään käyttämiä kevyen liikenteen reittejä.
”Alueen helmi” -osio sai eniten merkintöjä ja palautetta: kartalle osoitettiin 98 kohdemerkintää ja 75 vastaajaa jätti myös
kirjallisen kommentin. ”Tarttis tehdä jotain” -kohteita osoitettiin kartalle 81 kertaa ja ”Heikoin lenkki” -kohteita 60 kertaa.
Käytettyjä jalankulun ja pyöräilyn reittejä piirrettiin 50 kpl ja uusia kevyen liikenteen yhteyksiä piirrettiin 20 kpl.

ALUEEN HELMI!
RAKENTAMISEN PAIKKA
TARTTIS TEHDÄ JOTAIN!
HEIKOIN LENKKI!
Kävely- ja pyöräilyreitit
Kevyen liikenteen yhteystarve
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2.1 ALUEEN HELMI
Alueen helmiä osoitettiin yhteensä 98 kpl. Kartalle osoitetuissa pisteissä oli nähtävissä selviä keskittymiä.
Suuri osa Alueen helmi -pisteistä sijaitsee ortodoksisen kirkon kohdalla tai sen lähiympäristössä. Toinen suuri keskittymä sijoittui Prikaatinpuistoon kirkon luoteispuolelle, joka ei kuitenkaan sisälly tämän kilpailun suunnittelualueeseen.
Myös Rykmentinpuisto kilpailualueen pohjoispuolella ja siihen liittyvät rakennukset keräsivät merkintöjä.
Yksittäisistä rakennuksista kirkon lisäksi mainintoja saivat Pilvenpiirtäjä, Pilvilinna, Sakaristontien kerrostalot sekä liikekeskus
ja huoltoasema.

RYKMENTINPUISTO
PILVENPIIRTÄJÄ

PILVILINNA
PRIKAATINPUISTO

KOIRAPUISTO
PYHÄN RISTIN KIRKKO

LIIKEKESKUS

HUOLTOASEMA

SAKARISTONTIE
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2.1.1 PYHÄN RISTIN KIRKKO JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖ
Kirkkorakennus oli merkitty noin 20 pistemerkinnällä ja kirkon ympärillä oleva puisto keräsi noin 30 pistemerkintää. Kirjallisissa kommenteissa alueen helmenä pidettiin paitsi itse kirkkorakennusta myös kirkon ja puiston muodostamaa kokonaisuutta. Useissa kommenteissa arvostettiin alueen luontoa ja rauhallisuutta.
Poimintoja kommenteista:
• Upea rakennus, upea paikka
• Kirkko on keskeinen alueella ja olisi hyvä jos sen tienoota voisi kohentaa
• Pyhän ristin kirkko on itseoikeutetusti koko alueen keskipiste
• Vanha ortodoksinen kirkko. Alueen arvokkainta kulttuuriperintöä.
• Historiaa ja tauhallisuutta
• Kaunis kirkko ja rauhalliset metsäalueet
• Kaunis rakennus kauniissa ympäristössä.
• Aivan tajuttoman siisti kirkko. Ja keskellä metsää, ettei vaan vahingossakaan kukaan näkisi. Puut pois että kymenlaaksontien risteyksestä päin näkis sinne ja kirkon huippu näkyisi jopa torille asti.

• Hienoa on Ortodoksisen kirkon (Sakaristontien ja Kirkonmäen välinen välinen) alue, koska se on kaunista puistoaluetta ja sopii virkistäytymiseen. Lisäksi ko. puistoalue on osa laajempaa Kasarminmäen
kanssa yhteistä puistoaluetta
• Suuret vanhat puut ovat säilyttämisen arvoisia, luovat alueelle tiettyä rauhaa ja historian havinaa, sillä jotkut niistä ovat yhtä vanhoja
kuin kirkko tai vanhempiakin.
• Rauhallinen, metsämäinen alue heti talojen lähellä.
• Puisto tuo rauhallisuutta maisemaan kirkon ohella.
• Ortodoksikirkon puisto ( pysäköintipaikkoja liian vähän ja läpiajo
bussella hankalaa )

• luonnonläheinen keidas, arvokas kirkkorakennus hautakivineen
• Kaunis rakennus, jonka harva kouvolalainen on edes huomannut!
• Historian havina.
• Kirkko on upea mutta turhankin kätketty salaisuus keskustan tuntumassa.
• kultuurihistoriallinen rakennus, kaunis puistoalue.
• Vanhaa historiaa. On tärkeää säilyttää kirkkoa ympäröivä laaja
puisto- ja metsäalue koskemattomana. Puistossa myös viihdytään ja
leikitään. Alueella asuu liito-oravia.
• Pyhän Ristin kirkko on hieno, ja lisäksi kotikirkkoni, koska olen melkein koko ikäni asunut Sakaristonmäen läheisyydessä. Siinä kirkossa
olen päässyt ripille ja minut on vihitty avioliittoon siinä kirkossa 50
vuotta sitten. Vaikka kirkko ei varsinaisesti kuulu kaupungille, voisi
kaupunki avustaa kirkon kunnostamisessa.
• Historiallinen paikka, kaunis kirkkorakennus vihreyden keskellä.
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2.1.2 MUUT ALUEEN HELMET

LIIKEKESKUS JA HUOLTOASEMA

PILVENPIIRTÄJÄ

• Ravintola Seiväs, myös vanha kauppakeskus on yllättävän vilkas ja
sen yrittäjät eivät varmaankaan halua toimintaansa lopettaa

• Komea rakennus.

• Bensa-aseman entinen korjaamo/kahvio?- rakennus on hienoa funkkista. Löytyisipä sille uutta käyttöä.

• Vanhaa kasarmialuetta.

• Alueen keskus, kyseinen risteys tulee ensimmäisenä mieleen kun
alueesta puhutaan.

SAKARISTONTIE
• Kauniit kivitalot, joita ei tohdi hävittää.
• Varsinkin ylhäältäpäin katsottuna Sakasritonti 1-9 talot muodostavat
maisemallisesti hienon kokonaisuuden
• Rauhallista asuinaluetta. Mäen päältä näkymä Kymenlaaksontielle.
Mielipiteeseen vaikuttaa vahvasti se, että Sakaristontie 5 on lapsuudenkotini.

• Upea rakennus.
• Hieno, vanha asuinrakennus.

MUUT KOMMENTIT
• Koirapuisto ja sen ympäristö
• olen kuullut koirapuistoa kehuttavan yhdeksi kouvolan parhaista.
• Pieni metsä polkuineen. Paljon koiraperheiden käytössä. Oikopolku
terveyskeskukseen ja koirien ulkoilutarhalle. Metsän läheisyys on
aina arvokas lisä. Olkoonkin kuinka pieni tahansa.
• Talvinen pulkkamäki sekä koirapuisto ja ihana luonto ja metsämaisemat
• Hienoa että Pilvilinna kunnostettiin.
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2.2 HEIKOIN LENKKI
Suuri osa heikoin lenkki -paikoista sijoittuvat Kappelikadun alkupäässä olevan liikekeskuksen ympäristöön. Kirjallisia kommentteja annettiin 47.
Liikekeskus yhdessä entisen huoltoaseman kanssa muodostavat portin alueelle, mikä nykykunnossaan kommenttien mukaan
ei anna edustavaa kuvaa alueesta. Nämä rakennukset saivatkin eniten heikoin lenkki -merkintöjä.
Alueen tiestö ja niiden kunto keräsivät myös mainintoja. Varsinkin Sakaristontietä pidettiin huonokuntoisena. Sakaristontien
pysäköintijärjestelyt, jyrkät mäet ja liikennejärjestelyjen epäselvyys saivat myös mainintoja.

TERVEYSKESKUS

LIIKEKESKUS

HUOLTOASEMA

SAKARISTONTIE
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2.2.1 LIIKEKESKUS
Liikekeskus sai 17 heikoin lenkki -kohdemerkintää. Kirjallisissa kommenteissa rakennusta pidettiin yleisesti huonokuntoisena.
Moni kuitenkin näki liikekeskuksessa myös kehittämispotentiaalia.
Kirjalliset kommentit:
• vaatii perusparannuksen, jotta ihmiset kiinnostuvat yritysten palveluista.
• KVanha liikekeskus tuo mieleen 80-luvun Jugoslavian, joskin vielä
ränsistyneempänä ja häpeällisempänä
• Kauppakeskus on epäsiisti ja tullut jo tiensä päähän
• Liikerakennus nykyisellään tiensä päässä
• Ruma ja ränsistynyt liikerakennus poikkeaa alueen muista rakennuksista ja on ensimmäisenä vastassa alueelle savuttaessa

• Baarissa toisinaan epämääräistä mölisevää porukkaa.
• Epäsiistin näköinen, rempan tarve.
• Aikansa elänyt rakennus
• Ostari on ränsistynyt. Ennen siinä sentään oli kauppa ja kävimme
kampaamossakin. Tuntuu että siinä on vain Seiväs, se korostuu.
Onneksi siinä ei kai ole mitään mekkalointia. Ostarista saisi kivan ja
trendikkään paikan. Voisi olla joku pieni kauppa, kahvila/ravinto/pizzeria, jotain asukastoimintaa tai korttelitupa. Ostari voisi olla alueen
olohuone, ihan mainio paikka sellaiselle ja palvelisi Kaunisnurmen ja
Kellomäen asukkaita myös.

• Ruma ostari, josta ei enää vuosiin ole pidetty huolta.
• Tylsä 60-luvun ostari
• Rapistunut liikekeskus. Epämiellyttävän näköinen rakennus, jota ei
hyödynnetä mielestäni tarpeeksi. Keskuksessa voisi toimia mielestäni ruokakauppa ja kahvila.
• Ruma vanha rötiskö.
• Liikerakennus on aikansa elänyt. Tulisi joko purkaa tai sitten peruskorjata ja uudistaa julkisivu perusteellisesti. Lisäksi puuttuu ruokakauppa. Jokin Salen tyyppinen lähikauppa tai miksei S-marketin
kokoisenkin hyvillä aukioloajoilla. Shellin kylmäaseman kiinteistön
voisi ehostaa.
• DDR:n rakennusperintöä oleva ostari. Karmean näköinen rakennus
heti alueelle ja Kasarminmäen sisääntulokohdassa. Liiketila olisi kuitenkin hyvä olla tässä kohtaa, mutta rempattuna. Palveluina kaivataan lähikapptaa Kaunisnuren Siwan lopetettua toimintansa. Lisäksi
esim. parturi-kampaamo ja mitä tahansa pienliikkeitä, sillä keskusta
on lähellä. Baari löytyy, mutta miten olisi viihtyisä pieni kahvila.
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2.2.2 SAKARISTONTIE
Sakaristontie on tonttikatu, joka alkaa liikekeskuksen edestä. Tien varrella on 11 kerrostaloa sekä niitä palvelevaa pysäköintiä. Useissa kommenteissa tietä pidettiin huonokuntoisena ja jopa vaarallisena.
Kirjalliset kommentit:
• Huono näkyvyys kun pyöräilijöitä säntää tielle. Sakaristontien huono
kunto

• Kyllä pidän paikasta, mutta tällä kohtaa on tie vaarallisesti rikki, tie
on siis korjattava ja tien varrelle parkkitilaa hieman lisää. Kiitos!

• Tarkkana saa laskea pitkin Sakaristonmäkeä. Kolmio ei tunnu olevan
kaikille ihan selkeä.

• Itse Sakaristontielle voisi ajatella hidasteita; tiellä ajetaan toisinaan
melko lujaa. Myös tien kunto on todella järkyttävän huono.

• huono kunto tiessä, kapeat parkkitilat, kun peruutetaan tielle (näkyvyys)
• tien kunto huono, kaahailijat
• Tie, joka ei oikeastaan ole edes tie.
• Autot tien varressa parkissa, mäessä paljon kuoppia. Autojen kohdatessa väkisinkin osuu kuoppiin, talvella varsin kapea kohta. Lisäksi
pääportintietä ajavat autot usein tulevat varomatta, vaikka siellä on
kolmio.
• Tie huonossa kunnossa
• Lisäksi tien sivuun jätettävät autot hankaloittavat liikennettä
• Sakaristontie on huonokuntoinen, Asfaltin alta sateen jäljiltä on paljastunut nyrkin kokoisia kiviä. Mäki on liian kapea talvella kahdelle
autolle, sivuparkeille pitäisi saada n.metri lisää tilaa mäen kohdalla.
Ajonopeudet ovat liian suuria, tien loppupäähän menevät ajavat
usein liian kovaa, heille tie on talojen 1-5 kohdalla läpikulkutie. Näiden talojen asukkaille se on pihatie. Huom.parkkipaikka tien toisella
puolella) Ainakin nopeusrajoitusmerkit asfalttiin.
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2.2.3 MUUT HEIKOIMMAT LENKIT

VANHAN RATAPOHJAN YMPÄRISTÖ

HUOLTOASEMA

• Heikoin lenkki on roskainen ja ryteikköinen metsikkö kirkon takana.
Se on ikävän näköinen ja joskus sen läpi kulkiessani olen todennut
sen roskaiseksi ja hoitamattoman näköiseksi.

• Hylätty huoltoasema näkyy Kuusaantielle ja on epämiellyttävä!

• Rinne alue jyrkkä ja ryteikköinen. Lapsena se menee mutta aikuisena

• Bensa—asemalle olisi varmaan näin päivinä parempikin paikka. Liikenteellisesti hankala.

• Pusikossa epämääräistä porukkaa joskus
• Terveyskeskukselta Kasarminmäentietä ylöspäin tultaessavasemmalla puolella oleva pusikko. Siellä on ollut epämääräistä porukkaa
joskus

• Portti viihtyisään paikkaan on huoltoasema! Voisi purkaa kokonaan
pois ja yhdistää jotenkin viereiseen ostari in.

• Vanha rapistunut huoltoasemarakennus. Purkamista voisi harkita?
• huotoasema paikka on huono kohta

• Tuleva Kymenlaaksontien jatke ja valtava ylimitoitettu kiertoliittymä
tulevat pilaamaan koko historiallisesti arvokkaan alueen !!!

MUITA KOMMENTTEJA:
• Hirveä meluisa ”moottoritie” katkaisee keskusta ikävästi. Liikenne
on vilkasta ja nopeudet kovia. Alueen asukkaita, jalankulkijoita ja
pyöräilijöitä ei ole juuri ajateltu väylien suunnittelussa. [Kuusaantie/
Salpausselänkatu]
• Sillan vieressä olevat raput bussipysäkille ei ympärivuotisessa käytössä ja huonot [Kuusaantien bussipysäkit]
• Erittäin vaarallinen pyöräteiden risteys. [Sakaristontieltä Kuusaantien alikululle johtava pyörätie]
• Pokemon pelaajat, hiekkatien huono kunto, parkkipaikka [Kirkon
ympäristö]
• Paljon käytetty raitti kulkee asinkerrostalon pihan läpi. Käytetään
myös talvisin vaikka ei talvikunnossapitoa. [Pilvenpiirtäjän piha]
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2.3 TARTTIS TEHDÄ JOTAIN
Tarttis tehdä jotain –kohteissa ja kirjallisissa palautteissa oli havaittavissa useita selkeitä keskittymiä, kuten liikekeskuksen
ja huoltoaseman ympäristö, Sakaristontie sekä alueen puistovyöhyke. Entisen kommentteja kirvoitti kuitenkin alueen liikenneolosuhteet.
Kartalle osoitetuilla kohteilla oli yhteneväisyyttä alueen heikoin lenkki -kohteiden kanssa. Yksittäisiä merkintöjä ja mainintoja
saivat myös terveyskeskus ja hotelli.

VANHA RATAPOHJA

TERVEYSKESKUS

LIIKEKESKUS

SAKARISTONTIE

HUOLTOASEMA

12

2.3.1 LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI
Kirjallisissa kommenteissa korostui Sakaristontie ja sen lähiympäristö. Sakaristontietä pidettiin huonokuntoisena ja sen varrella olevaa pysäköintialuetta haluttiin laajentaa.
Otteita kirjallisista kommenteista:
• Kirkkopuiston viereinen parkkipaikka ja Sakaristontie, Parkkipaikalla
asfaltti kupruilee puiden juurien vuoksi. Puita olisi karsittava parkin
reunasta n.2m:n etäisyydeltä jolloin puista, etenkin talvella tippuvat
oksat eivät muodosta vaaraa parkissa oleville autoille. Jalkakäytävä
tilalle koko tien matkalle Kappelikadun risteykseen asti koska toisinaan pyöräilijät ja jalankulkijat kulkevat keskellä tietä kuin se olisi
pihakatu. Onnettomuusvaara lisääntyy Kappelikadulle päin mentäessä, koska mäessä ja risteyksessä on auton kuljettajalle yhtäaikaa
useita huomioitavia asioita. Esim. vastaantuleva auto saattaakin
tulla metrin ulompana kuin tarvitsee, silloin joutuu ajamaan aivan
tienlaitaa viistäen. Kun siihen tulee vielä esim. pyöräilijä, tai kolmannen auton keula talon pihalta vaara onnettomuuteen kasvaa.
• Jättää tämä alue kevyelle liikenteelle, mahdollinen lisärakentamisen
kulku kirkonmäelle voidaan järjestää vaikka Sakaristontien kautta
nmäelle [Kirkon takana kulkeva polku]
• Risteysalue [Kuusaantien ja kappelikadun risteys]
• Liikennejärjestelyt!!!! Kappelinkadulla ei mahdu enää ajamaan ja
sivukaduilta kääntyvä joutuu päivittäin vaaratilanteisiin, kun ei
näe Kappelikadun liikennettä. Kadulla kulkee paljon myös lapsia ja
vähältä piti tilanteita on viikottain. Kappelinkadun tukkii kerrostalojen asukkaiden pysäköidyt autot, jolloin kadulla mahtuu kulkemaan
ainoastaan yhteen suuntaan kulkeva liikenne. Talvella tilanne on
erityisen hankala. Ehdoton pysäköintikielto koko kadulle! Lisäksi
Kuusaantieltä keskustasta päin käännyttäessä Kappelikadulle kevyenliikenteen väylälle palaa vihreä valo. Autoilija joutuu katsomaan

pitkälle oman olkansa yli ja näkyvyys taaksepäin huono. Liikennevalojen ohjelmointi uudelleen, jotta törmäytä ei sattuisi. Samoin
Sakaristontien alimman kerrostalon orapihlaja-aita estää näkyvyyden pyöräiltäessä Sararistontieltä Kuusaantien varressa kulkevalle
kevyenliikenteenväylälle. Myös tässä on ollut erittäin pahoja pyöräonnettomuuksia. Orapihlaja-aita on pidettävä matalana tai poistettava kokonaan.
• Kymenlaaksontien jatke luo kaavoitusta ajatellen loistavan mahdollisuuden kaupunginosan integroimiseksi osaksi keskustaa. Tiheä
ruutukaava?
• Parkkipaikan laajentaminen
• Hiekkatien huono kunto, parkkialueen laajentaminen
• Kymenlaaksontien jatke
• tie kuntoon, voisiko puiston reunalta haukata pienen palan, jotta
parkkialue tulisi syvemmäksi
• Tästä jalankulkuväylä päiväkodille.
• littymä sakaristonmäelle
• Sakaristontie on kunnoltaan kaamea. Muualla pienestäkin montusta
ilmoitetaan päällysteiden vaurioitumisen yhdeydessä. Tässä kohtaan
tiessä on noin 20 cm syviä monttuja ja asialle ei ole tehty mitään.
• Sakaristontien parannus ja uusi päällyste. Perustukset kuntoon
kunnolla.
• Sakaristontien päällyste on huonossa kunnossa ja tulisi uudistaa.
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2.3.2 PUISTOT JA VIHERALUEET
Puistoalueiden siistimistä ja pusikoiden karsintaa toivoi moni kommentoija. Esimerkiksi nurmikkoja tulisi niittää useammin ja
kirkon takana olevaa tiheäkasvuista metsikköä voisi rakentaa puistomaisemmaksi.
Otteita kirjallisista kommenteista:
• Puiston voisi laajentaa pilvilinnan ja pilvenpiirtäjän väliselle alueelle.
• Metsäalue viimeisen kerrostalon ja kasarmikadun välissä myös virkistysalueeksi ja vanhat tallirakennukset purettava.
• Kirkon ympäristöä joka puolelta voisi kohentaa. Kirkon takana on
ryteikköä. Siinähän voisi olla kaunis puisto! Seurakunnalla ei varmaankaan ole varaa kohentamiseen. Mutta kyllähän kirkkorakennus
ansaitsisi kauniin ympäristön, ja ajatella jos kupoli olisi vielä kullattu
- olisipa hieno. Mutta se on jo toinen juttu. Myös kirkonmetsää voisi
johonkin hyödyntää?
• Kirkon ympäristö rakennettava puistomaiseksi, ei enää karmeita
uusia kerrostaloja pilaamaan aluetta.
• Kirkon puisto on valitettavan usein roskainen ja koirankakkainen
• Tässä on joskus ollut hyppyrimäki. Nyt lapset käyttävät sitä talvisin
pulkkamäkenä. Toivoisin että kunnostettaisiin viralliseksi pulkkamäeksi ja että vieressä oleva polku ehostettaisiin. [Kirkon koillispuolella
oleva rinne]

ympäröivän alueen kunnostamista esim. lentopallo/sulkapallo/petanque peleihin sopivaksi alueeksi.
• Tänne sopisi loistavasti luontopolku!! [Kirkon koillispuolella oleva
rinne]
• vanhaa radanpohjaa voisi hyödyntää esim hiihtoloma-ajaksi tehtävää hiihtolatua varten, hiihtolatu tulisi ydinkeskustaan vaakunalle
ja ehkä kirkkopuiston kautta vieläkin lähemmäs keskustaa. toisessa
päässä tanttarintien tunnelista ohitustien ali ja sieltä saataisiinko
yhdistettyä lehtomäen suunnassa oleviin hiihtolatuihin. urheilupuistosta myös hiihtoladut keskustaan ja sitten vain kaupunkilaturetki
tapahtuma pystyyn ja yritykset mukaan tapahtumaa ideoimaan.
• Hieno Kouvola-talo saisi näkyä paremmin kaupungin tärkeimmälle
sisääntuloväylälle. Nyt jää pahasti puiden ja pensaiden taakse piiloon. Olisiko tässä puistossa paikka Kouvolan maauimalalle. Sellainen kun löytyy jo monesta muusta saman kokoluokan kaupungista?

• Metsikköön kirkon takana voisi rakentaa punatiilisiä rivitaloasuntoja, jotka sopisivat tyyliltään kirkkoon. Jos rakentaminen yleensä
on tarpeen. Joka tapauksessa alue pitäisi siivota. Kasarminkadun
varteenhan on suunnitteilla tietääkseni ainakin yksi kerrostalo, joten
asuntojen rakentaminen ei ole aivan välttämätöntä.
• Tästä pisteestä jalankulkuväylä sakaristontielle ja väylälle myös
talvikunnossapito. Polku on jo ja kulkee osittain Pilvenpiirtäjän piha-alueella, mutta kulkuväylä voisi sijaita Pilevenpiirtäjän kohdalla
metsän puolella.
• Alueen voisi tehdä puistomaisemmaksi, siistiä kaatuneet puut jne.
Lisäksi metsikön ja kirkon välillä on jokin rähjäinen koppero, jossa
näkyy oleskelun jälkiä; tölkkejä ja roskia.
• Tässä on aikoinaan sijainnut jonkinlainen pelikenttä. Toivon sen ja
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2.3.3 TARTTIS TEHDÄ JOTAIN: MUUT KOHTEET

LIIKEKESKUS

HUOLTOASEMA

• Kauppakeskus on hirveän näköinen ja pilaa koko ympäristön. Ei sovi
muuten kauniiseen miljööseen

• Huoltoasema on arkkitehtuuriltaan upea. Tänne voisi avata persoonallisen kahvilan tai ravintola !

• Rapistunut liikekeskus. Epämiellyttävän näköinen rakennus, jota ei
hyödynnetä mielestäni tarpeeksi. Keskuksessa voisi toimia mielestäni ruokakauppa ja kahvila.

• bensa-aseman tilalle sopisi liikerakennus, jokin sellainen joka tukisi
bensa-aseman toimintaa. sinällään olemassa oleva rakennus on kaunis ja toivon sen säilyvän.

• Liikekeskus remonttiin
• Vaikka liikekeskus onkin suhteellisen vilkas, voisi sitä vähän remontoida. Purkaa sitä ei pidä jotta palvelut säilyvät alueella. Remontointi
ja tulevat liikenneyhteydet takaavat kyllä nousevan asiakasmäärän
ja esimerkiksi Siwan lopetettua, alueelta puuttuu pieni kauppa.
• Ostari pitäisi peruskorjata ja sinne sopisi pieni ruokakauppa. Ostari
on itsessään hieno ja edustaa Kouvolassa hieman harvinaisempaa
arkkitehtuuria. Vastaapäätä oleva huoltoasema on upea ja funkkishenkinen. Siihen sopisi mainiosti kahvila tai ravintola.
• Ostari ja sen piha toimivaksi, nyt rähjäinen ja ikävä. Uusia liikkeitä?
• Vanha ostoskeskus on ränsistynyt ja kaipaisi kohennusta. Olisi hienoa, jos tilalle tulisi alueen henkeensopiva kaikille asukkaille sopiva
kokoontumispaikka.
• Kaupungin ensimmäinen kauppakeskus kaipaa kasvojen kohennuksen.
• Kulahtanut ja ruma rakennus. Joko purku tai julkisivun kohennus.

TERVEYSKESKUS
• En tiedä onko taloudellisesti kannattavaa (purkaa terveyskeskus tai
saneerata), mutta tässä olisi erittäin hyvä paikka kerrostaloille.
• Vanha homeinen terveyskeskus voisi viimein jo purkaa!

MUUT RAKENNUKSET
• Ei kaupungin asia, mutta Vaakuna vaatisi päivittämistä.
• Mikä on tämän varaston tarina? Onko tällä historiallista arvoa? Jos
ei, tässä olisi hyvä rivitalon paikka. [Pilvenpiirtäjän itäpuolella oleva
varastorakennus]
• kerrostalojen julkisivu ei miellytä. väriä enennän pintaan esim. maalaamalla tai graffiteilla. [Sotilaskujan kerrostalot]
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2.4 KÄVELYN JA PYÖRÄILYN REITIT
Vastaajia pyydettiin piirtämään käyttämiään kävelyn ja pyöräilyn reittejä. Kartalle piirrettiin kaikkiaan 50 reittiä.
Kirjallisissa vastauksissa korostuivat reittien käyttö työ- ja asiointimatkoihin sekä ulkoiluun. Työmatkoihin käytettiin erityisesti
alueen asfalttipäällysteisiä reittejä. Ulkoiluun käytettiin enemmän kirkon takana olevia polkuja ja entistä ratapohjaa. Kommenteissa ilmeni että reittejä käytetään vaihtelevasti. Alueella on useita vaihtoehtoisia reittejä mm. ulkoiluun, mitä pidettiin
hyvänä. Reitit, joita vastaaja ilmoitti käyttävänsä ulkoiluun, on esitetty kartalla vihreällä.

Hyvä oikaisu lumenkaatopaikan ja tanttarin kautta katajaharjuun
Työmatka
Työmatkapyöräily keskustaan ja tästä jatkuen Kuusaantien varteen.
Maisemat, turvallinen reitti
Eräpolulta kävelen usein
Kasarminkadulle ja hautausmaan ohi, ja Torvitietä
takaisin Kaunisnurmelle.
Kävellään myös Kallantietä
ja kappelikatua. Nämä siis
on kivoja vapaa-ajan kävelyreittejä. Viihtyisiä, sopivan
mittaisia.

Rauhallinen lenkkipolku metsä
keskellä.
Koiran ulkoilutus, reitti vaihtelee. Melko rauhallinen ja
luonnonmukainen alue.
hyvä ulkoilureitti
Lyhin reitti keskustaan
reitti kaupoille/töihin

Lyhin reitti kaupungille, toki
käytän muitakin reittejä
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2.6 KEVYEN LIIKENTEEN YHTEYSTARVE
Kartalle piirrettiin kevyen liikenteen yhteystarpeita esittäviä viivoja yhteensä 20 kpl. Kevyen liikenteen yhteystarpeita koskevia kirjallisia kommentteja annettiin 9. Yhteystarpeita esitettiin erityisesti pohjois-eteläsuunnassa joko entisen radan pohjan
alueelle tai kirkon itäpuolelle. Nämä reitit parantaisivat erityisesti alueen yhteyksiä keskustan suuntaan. Toinen yhteystarve
on havaittavissa itä-länsisuunnassa, mikä parantaisi yhteyksiä ratakuilun erottamien alueiden välillä.
Sakaristontielle toivottiin turvallisempia yhteyksiä, sillä nykyistä jalkakäytävää pidettiin liian kapeana. Lisäksi Sakaristontien
alkupäähän toivotiin hidastetta/korotettua suojatietä, sillä risteyksen kautta kulkee paljon työmatkaliikennettä. Suojatietä
toivottiin myös kirkkoon johtavan Kirkonmäenkadun kohdalle.
Yhdistyisi Kasarminkadun kevyenliikenteen väylään, tämä
tarpeen, jos Kirkkopuistoa
lisärakennetaan ja vanhan
Savonradan pohjalle tulee
uusi tie.
Suora reitti Urheilupuistoon

Tämä pyöräteiden risteys on
pimeä ja vaarallinen. Alamäestä johtuen kaupungista
päin tuleva liikenne liikkuu
melko nopeasti. Onnettomuuksia ja vähältä piti- tilanteita on nähty.

Komea kevyenliikenteen silta
ja väylä mäen päältä tulevan
tien yli, lapsille ja kaikille
turvallinen
Reitti nopeuttamaan kulkua
kasarmin suuntaan ja vähentämään liikennettä kuusaantien suuntaan
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3 MIHIN TOIMINTOIHIN ALUEELLA PITÄISI PANOSTAA?
Kyselyssä esitettiin kysymys, mihin toimintoihin suunnittelualueella pitäisi panostaa. Vastaajille annettiin arvioitavaksi viisi
aihetta: 1) asuminen, 2) kadut, liikkuminen ja pysäköinti, 3) palvelut ja liiketoiminta, 4) puut, puistot ja viheralueet, sekä 5)
virkistys ja vapaa-aika, tapahtumat.
Jokaisesta vaihtoehdosta vastaaja saattoi valita asteikolla 1-5 vaihtoehtojen ”vähemmän tätä” (=1) ja ”enemmän tätä” (=5)
väliltä. Vaihtoehtojen keskiarvot on esitetty oheisessa kaaviossa. Sivun alareunassa on esitetty jokaisen aiheen saamien arvioiden kappalekohtaisen määrät.
vähemmän tätä

Asuminen

Kadut, liikenne ja pysäköinti

Palvelut ja liiketoiminta

20

20

20

18

18

18

16

16

16

14

14

14

12

12

12

10

10

10

8

8

8

6

6

6

4

4

4

2

2

2

0

0

0

1

2

3

4

5

1

2

3

4

enemmän tätä

5

Virkistys, vapaa-aika ja
tapahtumat

Puut, puistot ja viheralueet
30

20
18

25

16

20

14

15

10

12
8

10

6
4

5

2
0

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5
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3.1 ASUMINEN
Kyselyllä vastaajia pyydettiin vastaamaan asuinrakentamista koskevaan kysymykseen: Millaisia asumismuotoja alueelle tarvitaan? Kirjallisia vastauksia tuli 41.
Vastaajista 11 piti nykyistä tilannetta hyvänä tai ei kaivannut lisärakentamista. Osa nykytilannetta hyvänä pitävistä vastaajista tarkoitti vastauksessaan jo rakennettua Sakaristonmäen aluetta. Sen sijaan terveyskeskuksen paikka nähtiin rakentamiselle sopivana. Vastauksissa toivottiin asumismuotojen painottumista pienempiin asuntoihin ja omistusasuntojen suuntaan.
Rakennustyypeistä rivitalot mainittiin 10 vastauksessa, kerrostalot 9:ssä ja pienkerrostalot 8 vastauksessa.
Otteita vastauksista:
• Korkea bulevardimuotoinen asumiskatu vaakunalta 6 tielle.

• rivitalot, kerrostaloja jo liikaa.

• Alueen puistomaisen luonteen huomioon ottaen, mahdollisimman
pieniprofiilinen asuminen olisi paras ratkaisu. Rivitalot, pienkerrostalot.

• Itse Sakaristonmäelle ei kaivata lisää asuinrakennuksia. Nykyistenkään asukkaiden autot eivät mahdu alueelle. Mutta vanhan liikekeskuksen tilalle voisi ajatella yhdistettyä asuinkerrostalo/ liiketila
ratkaisua parkkipaikkoineen.

• Pienkertostaloja tyyliin sopivia
• Kerrostaloja, jotka kunnioittavat vanhaa arkkitehtuuria
• Pari kerrostalollista edullisia yksiöitä ja kaksioita
• Punatiilisiä pienkerrostaloja ( 4:en kahipäädyt päällystettäköön tiililaatoilla )
• Ei ainakaan tylsiä kerrostaloja, eikö täällä muuta osata rakentaa?
Rakennusten tulisi olla tyyliltään kuin kasarmialueen vanhat kerrostalot.
• Alueella on jo riittävästi kerrostaloja. Monimuotoisempaa asumista
kuten omakoti ja rivitaloja kaivataan.
• Pieni kerrostalo tai rivitalo voisi sopia alueelle, kuitenkin niin, että
alue pysyy rauhallisena ja mukavana asua
• Ei yhtään lisää asuintaloja!
• Kerrostaloja, Kouvolan keskustan kerrostalot ovat suosittuja.
• Kasarminmäen alueelle täydennysrakentamista alueen arkkitehtuurin
tyyliin. Terveyskeskuksen paikalle samantyyppistä kerrostaloa kuin
Kaikukadulla.

• Kerrostalot ensisijainen asumismuoto, sekä omistus- että vuokra-asunnot.
• Asumista voidaan rakentaa Kasarmin viereen uuden rivitalon viereen. Muu alue on tällaisenaan hyvä eikä tarvitse enempää rakennuksia. Alueen viihtyvyys perustuu puistoihin ja tilaan. Terveyskeskuksen purettua, tähän paikalle voidaan rakentaa.
• korkeita kerrostaloja esim. terveyskeskuksen tilalle.
• Tällä hetkellä alueella on melko paljon vuokra-asumista. Opiskelijoita, nuoria yms. Siksi kannattaa miettiä, onko viisasta rakentaa
alueelle kalliita uusia omistusasuntoja, joiden omistajat taas toivoisivat alueelta tiettyä tyyliä mihin ehkä vuokra-asujat eivät sovi.
• Lisää pienehköjä kantakaupunkimaisia asuntoja
• Asumismiljöön säilyttämiseksi ei mielestämme tarvitse enää rakentaa uusia asumiskohteita.
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3.1.1 RAKENTAMISEN PAIKKA
Vastaajia pyydetiin osoittamaan kartalta rakentamiselle sopivia paikkoja sekä valitsemaan, minkä tyyppinen rakentaminen
paikkaan soveltuisi. Vaihtoehtoina olivat omakoti- tai paritalo, rivitalo, pienkerrostalo, kerrostalo max 4 kerrosta, sekä kerrostalo max 8 kerrosta.
Kartalle osoitettiin yhteensä 110 pistettä. Eri vaihtoehtojen osuus vastauksista on esitetty seuraavassa kuvassa.
RAKENTAMISEN PAIKKA

Kerrostalo max. 4 krs.
Pienkerrostalo 2 krs.
Rivitalo
Kerrostalo max. 8 krs.
Omakoti- tai paritalo
0

5

10

15

20

25

30

35

vastausten lukumäärä

Kartalle osoitetuissa pisteissä oli havaittavissa korkeimpien kerrostalojen sijainti terveyskeskuksen kohdalla. Liikekeskuksen
paikka keräsi eniten enintään 4-kerroksisten kerrostalojen merkintöjä. Kirkon pohjois- ja itäpuolelle esitettiin kaikkia vaihtoehtoja, painottuen kuitenkin rivitaloihin ja pienkerrostaloihin. Kartat pisteiden sijoittumisesta on esitetty seuraavalla sivulla.
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OMAKOTITALO TAI PARITALO, RIVITALO

KERROSTALO
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3.2 KADUT JA LIIKENNE
Liikennettä koskevassa kysymyksessä haettiin mielipiteitä alueen kaduista, liikennejärjestelyistä ja liikkumisesta. Lisäksi kysyttiin mielipidettä siitä onko alueella helppoa ja turvallista liikkua.
Kysymykseen jätettiin 42 kirjallista vastausta. 16 vastauksessa vastauksissa toistuivat sanat ”kyllä” tai ”on turvallista”. Moni
vastaaja piti myös nykyisiä liikennejärjestelyjä pääosin riittävänä. Sakaristontien huono kunto nousi myös näissä vastauksissa esille. Tien kunnon lisäksi autojen nopeuksia alueella pidettiin turvallisuusriskinä.
Otteita vastauksista:
• Liikkuminen onnistuu nykyisin tiejärjestelyin
• Marjoniementien jatkeen rakentamisen jälkeen liikenne lisääntyy
turvallisuus heikkenee. Hidastustöyssyjä suojateihin.
• Alueella on helppo liikkua, turvallisuus on joissakin risteyksissä hieman ongelma. Esimerkkinä Sakaristontien ja Kappelikadun risteys
jossa kolmiota ei aina noudateta.
• Pyörätiet alueen halki kuusaantie-kasarminkatu ja pääportinkatu-vanha rata
• Helppo liikkua niin autolla kuin kävellen. Mukavan paljon erilaisia
reittejä kävellä! Koskaan ei tarvitse kulkea samoja polkuja kotiin.
• Pysäköintipaikat jo nyt puutteelliset. Koko kirkonmäenkadulle Sakaristontien kaltainen poikittaispysäköinti.
• Autot ajavat alueella melko kovaa ja autot pysäköidään kadun vieruksiin, mikä vaikeuttaa liikkumista
• Ei enempää autoliikennettä eikä pysäköintialueita.
• Kaunisnurmen puolelle pitäisi päästä menemättä tunneliin.
• Kymenlaaksontien jatke tarpeellinen.
• Alueella on ihan turvallista liikkua tätä nykyä. Esim. liikenteen avaaminen Kasarminkadulta Kuusaantielle lisäisi melua ja toisi turvattomuutta .

• Sakaristontie on kuin pommin jäljiltä. Siinä on syviä kuoppia, ja silti
siinä ajetaan lujaa. Kadun varrella asuu lapsiperheitä, ja lapsia liikkuu tien lähellä paljon. Katu kannattaisi muuttaa esim. pihakaduksi,
jolla olisi vauhtihidasteita (töyssyjä tms.).
• Nopeusrajoituksia ei noudateta. Liikennemäärien lisääntyessä (Marjoniementien jatke) turvattomuus lisääntyy. Katuvalaistusta voisi
lisätä, erityisesti puistoihin.
• Katujen ylityksiin korokkeita ja Kappelinkadun varteen pysäköintikielto. Kappelikadulla ei mahd u kulkemaan kuin yhdensuuntainen
liikenne eikä pyörätieltä tai sivukaduilta näe enää tielle pysäköityjen
autojen peittäessä näkyvyyden.
• Turvallista kyllä on ja parkkipaikan löytää helposti.
• pysäköinti kadunvarressa muutettava katu kaventuu yksikaistaiseksi
talvella
• Parempia paikoitusalueita asuintalojen yhteyteen
• Kevyen liikenteen käyttäjänä pidän aluetta melko turvallisena. Joskus tienvarsille pysäköidyt autot luovat näköesteitä.
• Alue pitäisi kytkeä tiiviimmin keskustaan rakentamalle kevyelle
liikenteelle sillat suoraan Pohjolatalon puistoon sekä Kouvolatalolle. Nykyisellään iso katu rikkoo täysin kaupunkirakenteen ja tekee
alueesta epämieluisan
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3.3 PALVELUT JA LIIKETOIMINTA
Kyselyllä vastaajia pyydettiin arvioimaan alueella olevia palveluita ja liiketoimintaa sekä esittämään toiveita, mitä palveluista
alueella tarvitaan. Kirjallisen vastauksen jätti 39 vastaajaa.
Yleisin toive oli ruokakauppa. Kauppa (ruokakauppa/lähikauppa/päivittäistavarakauppa yms.) mainittiin 26:ssa. Myös kahvila
(7 mainintaa) oli monen toiveena. Toisaalta keskusta läheisyys palvelee asukkaita, mutta liikenneyhteydet keskustan kauppoihin kaipaavat parantamista. Vastaajista 11 piti keskustan ja Veturin palvelutarjontaa riittävänä.
Otteita vastauksista:
• Kellomäen vanhan ostoskeskuksen saneeraus nykyaikaan sopivaksi
ja siihen ruokaakauppa.

• Elintarvikekauppa olisi tarpeellinen ajatellen ikääntyneempää väkeä,
joita alueella asuu paljon.

• Ostarille elämää

• kahvila/ravintola, huoltamo. ruokakauppa.

• Ravintola ja vapaa-ajankeskus joka jo löytyykin, pienimuotoinen
lähikauppa

• Keskustan palvelut ovat lähellä. Ei välttämättä tarvetta uusille palveluille, mutta lähikauppa olisi kiva. Ilman baaria tulisi toimeen.

• palvelut sopivat johtuen kaupungin läheisyydestä

• Lähikauppa ja kahvila tai lounasravintola. Kampaaja.

• Ollaan todella lähellä keskustaa. Sieltä ne palvelut löytyy. Nämä
muutama mitä nyt on, riittää aivan mainiosti. Lähellä kaikkea mutta
silti rauhallista.

• Lähikauppa, leikkipuisto, ravintola tms.

• Palvelut on lähellä keskustassa tai marketalueella. Ei uusia tiloja kun
tyhjiä on jo ennestään hyvillä paikoilla.

• Palvelut ovat riitävän lähellä, tälle alueelle esim. Kebab-pizzeria voisi
sopia lisäksi.

• Palvelut on lähellä, ja terveydenhoitopalvelujen toivon edelleen säilyvän alueella.
• Yritystiloja

• Elintarvikemyymälä, koska alueella on paljon huonosti liikkuvia vanhuksia, joille kaupat ovat kaukana keskustassa

• Vanhan ostoskeskuksen paikalle uusi, jossa pieni ruokakauppa, kaikille asukkaille yhteinen kokoontumistila, esim. kahvila, kuntosali.

• Palvelut ovat keskustassa ja Marjoniemessä. Bussiyhteys olisi alueelle hyvä, esimerkiksi 14K linjan yhteyteen.
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3.4 PUISTOT JA VIHERALUEET
Kyselyllä vastaajia pyydettiin arvioimaan alueen puistoja ja viheralueita sekä vastaamaan kysymykseen, millaisia puistoja tai
viheralueita alueella tarvittaisi ja missä? Kysymykseen annettiin 34 kirjallista kommenttia.
Puistot ovat tärkeä osa alueen identiteettiä, mikä näkyi vastauksissa. Alueella on runsaasti puistoalueita, joiden määrää pidettiin riittävänä, mutta ne kaipaisivat kunnostamista ja siistimistä. Puistoihin toivottiin mm. penkkejä, lasten leikkipaikkoja
ja kuntoilulaitteita. Viheralueiden säästämistä rakentamiselta toivottiin myös useassa vastauksessa.
Otteita vastauksista:
• Nykyisiä voisi kehittää, selkeämpi kirkkopuisto
• Pieni tekonurmikenttä olisi hyvä, paikalla ei niin väliä. Tenniskentät
eivät olisi myöskään pahitteeksi
• Kirkon ympäristö mahdollisimman luonnontilaisena

• Kirkkopuiston laajennus kirkon pohjoispuolelle, ryteiköt pois koko
alueelta, kauppakeskuksen alueen viheriöt kuntoon.
• Nykyiset puistot säilytettävä ja ne on valaistava.

• Metsä on tärkeä. Puistoalueet piknikille ja vaikka mölkyn pelaamiseen. Rentoon ajanviettoon sopivat alueet.

• Alueella on paljon viheralueita ja nämä tulee jättää rakentamatta
sellaisiksi kuin ne nyt ovat. Puistoihin voisi rakentaa esim. kuntoiluvälineitä, joissa voisi ahertaa Hinkinäen pururatalenkin jälkeen.

• Alueella on hyvä puusto joka pitäisi säilyttää. Alueelle sopisi kuntoilu
tai luonnontilainen puisto.

• Puistoja, joihin kerrostaloperheet voivat mennä piknikille vapaasti
• toivoisin paljon lehtipuita ja mukavia mutkikkaita puistopolkuja.

• Kirkon ympäristön siistiminen, että olisi puistomainen. Myös viereinen metsäalue voisi olla siistimpi tai jossain hyötykäytössä.

• Säilytetään nykyiset viheralueet, ei viedä niiltä tilaa rakentamisella.
Viheralueita ei tarvitsisi hoitaa liikaa, myös villimpiä keitaita tarvitaan. Alueen suuret puut tulee säästää, ne ovat kaupungin keuhkot.

• Puistoja ja viheralueita voisi lisätä ympäri aluetta. Lapsille voisi olla
leikkikenttä, myös puistoja aikuisille (penkkejä jne)
• Toivon alueen säilyvän yhtä puistomaisena kuin se nytkin on.
• Pienetkin viheralueet puistomaisiksi vaikka penkeillä ja kukkaistutuksilla.
• Mahdollisimman paljon puistoja, lapsille päivitetty leikkipaikka
• Kouvolassa on hoidettu erinomaisesti puistoja ja nykyinen Kirkkopuisto ja metsikkö sen vieressä vaativat vain hieman siistimistä.
Sakaristonmäen viheralueet ovat mainiot kävelijöille.

• Puistoja on mielestäni riittävästi. Hiekkakenttä mikä on kappelikatuvääpelikatu- välisellä alueella kaipaisi ehkä mainostamista.
• Puistoista voisi hieman puustoa harventaa. Kirkkko tulisi paremmin
näkyviin. Puistot ovat upeita mutta kyllä tilaa riittäisi uusille asunnoille.
• Toivoisimme, että Ortodoksisen kirkon ympärillä oleva puistoalue
säilytettäisiin sellaisenaan, koska se on osa tärkeää historiallista
ympäristöä.
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3.5 VIRKISTYS JA VAPAA-AIKA, TAPAHTUMAT
Alueen virkistykseen ja vapaa-aikaan liittyvällä kysymyksellä haettiin vastausta mm. siihen millaista toimintaa tai tapahtumia
alueella voisi olla? Kysymykseen jätettiin 27 kirjallista vastausta.
Alueen puistomainen luonne tuli ilmi vastauksista. Puistoihin toivottiin mm. kuntoilu- tai liikuntapaikkoja sekä konsertteja ja
muita tapahtumia. Konsertit ja musiikkitapahtumat mainittiin 9 vastauksessa. Osa vastaajista piti alueen tapahtumatarjontaa
riittävänä.
Otteita vastauksista:
• Nykysiset kasarminmäen tapahtumat riittävät
• 3 kunnollista ulkokoriskenttää missä voi järjestää turnauksia
• Alueella on järjestetty menestyksekkäästi useitakin musiikkijuhlia
• Historiaan liittyviä tapahtumia, piknik-alue
• kirkossa ja sen ympäristössä on jo erilaisia tapahtumia
• Kasarmilla olleet ilmaiskonsertit ja verlan aika. Sopivat kuin nenä
päähän.
• Tapahtuma-alueet on erikseen, niitä ei tarvitse olla kaikkialla.
• Ostarille jotain koko perheelle, eri ikäryhmille sopivaa. Lapset huomioitaisiin. Sijainti on keskeinen ja palvelisi hyvin alueen asukkaita.
• Alueella voisi järjestää koko perheen tapahtumia
• Puistoon pieni urheilualue
• Henkilökohtaisesti en kaipaa lisää tapahtumia, mutta Hinkismäen
liikuntapaikka on minulle hyvin tarpeellinen. Sen poistuminen täytyisi jotenkin korvata. Voisiko tyhjenevää terveysasemaa hyödyntää
liikuntaan?

• Konsertteja, frisbeegolfrata
• lapsille jotain mielekästä.
• Kasarminmäen alue on lähellä ja siellä on ollut mukavia markkinoita ja aikanaan Milljatsit, toivottavasti sellaisia tapahtumia saadaan
jatkossakin :)
• Puistot soveltuvat hyvin esim. Musiikkitapahtumiin ja puistojumppaan. Suuremmissa tapahtumissa (esim. Viipurintie markkinat)
pysäköintitilaa rajallisesti.
• Puistojumppaa. Pihapelejä. Lasten ohjattua leikkiä leikkipuistossa.
Vanhusten yhteinen olohuone puistossa. Hinkismäen pururata tulisi
siistiä ryteiköstä. Naiset ei uskalla enää sinne yksin mennä.
• Luontopolku nykyiselle harjun ”pusikko-alueelle”, tämä palvelisi Kappelikadun eskaria sekä Puistolan päiväkotia. Myös metsäinen frisbeegolf-rata voisi olla kiva pusikon alueelle?
• Puistoja voisi hyödyntää liikuntatapahtumiin
• Ravintoloita
• Ortodoksinen kirkko useammin avoinna, pihakirpputorit.
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4 SANA ON VAPAA
Kyselyn lopuksi vastaajat saivat vapaasti kertoa ja antaa palautetta alueeseen ja sen kehittämiseen liittyen.
Osioon jätettiin 23 palautetta. Alla palautteet muokkaamattomina:
• Suunnittelukilpailu on lähinnä pelottava ajatus. Alueella on Kouvolan
kauneimpia rakennuksia (mm. Ortodoksikirkko). Ei Marjoniemen terveyskeskus ei ole kaunis, mutta jos tilalle rakennetaan jotain yhtä
kamalaa kuin AMK:n uusi osa, niin pahemmaksi menee. Samoin Kasarminkadulle rakennetut uudet rivitalot eivät lainkaan sovi alueelle.
Jos jotain on pakko rakentaa, niin vain Marjoniemeen ja talonnaköisiä, harjakattoisia rakennuksia, kiitos.
• Sakaristonmäki luontoineen, eläimineen ja lintuineen on paras
paikka asua. Sopivasti väljyyttä, rauhallista ja kansainvälistä porukkaa. Ei pilata tätä liialla rakentamisella. Pidetään paikat siisteinä ja
korjataan kuoppainen Sakaristontie. Jos jotain halutaan kehittää,
niin liikekeskukseen pientä remonttia ja vaikka joku pizzeriayrittäjä
sinne. Ortodoksikirkko on alueen helmi ja se kaipaa rauhaa ympärilleen. Puistossa voi kerrotaloasukkaat, joilla ei ole parveketta viettää
aikaansa, porkia palloa yms.
• Älkää hävittäkö vanhaa ja toimivaa, korvatkaa vain toimimaton
• Joskus joku sanoi että jos vanha radanpohja tehdään tieksi, pitäisi
Sakaristontieltä saada jatke siihen. Toivottavasti näin ei tapahdu!
Mitään ylimääräistä rallia emme tänne varmasti kukaan halua! Matka
tulevaankin ratamoon tai nyk. terkkulaan on lyhyt mitä kautta vain.
On ihanaa olla näin lähellä kaikkea mutta kuitenkin rauhassa. Kuusaantie ainoa meluhaitta.
• Entisen ratapohjan päälle ei tulisi rakentaa tietä. Sen tuomat haitat ovat lukuisia, kuten äänisaaste, joka häiritsisi lukuisia taloja ja
niiden asukkaita. Jos tie rakennettaisiin, myös Sokos Hotelli Vaakunan kaunis takapihan luonto tuhoutuisi ja tilalle tulisi karu harmaa
näköala, näköala, jota valitettavasti Kouvolassa on jo liikaa. Tien alle
jäisi myös mm. aktiivinen ja suosittu koirapuisto ja lähistöllä olevan
päiväkodin alue ei olisi enää turvallinen nuorille lapsille saati sitten
rauhallinen. Läheisen metsän biodiversiteetti kärsisi pahasti. Alueella

liikkuu runsaasti jäniksiä sekä oravia ja se on linnuille tärkeä pesimispaikka. Metsä tulisi säilyttää viheralueena ja mieluiten koskemattomana. T: Sakaristonmäen asukas
• Alue on vielä pilaamatta, kannattaa miettiä tarkkaan mitä rakennuskantaa sinne halutaan. Vai halutaanko ollenkaan kun tilaa rakentamiselle on muuallakin. Kysyntää olisi varmasti kasarmikadun
tapaisille uusille rivitaloille tai kaupunginpuutarhan tyyliselle pienelle
omakotialueelle. Kerrostalotontteja ei mielestäni tulisi kaavoittaa
tänne lainkaan.
• Tuntuu mukavalta, että alueesta ollaan kiinnostuneita ja sitä halutaan kehittää. Kaunisnurmi, Sakaristonmäki, Kasarminmäki ja
Kellomäki muodostaa kokonaisuuden, ja on ihan parasta asuinaluetta Kouvolassa. Itse asun Kaunisnurmella. Joskus hehkutan kuinka
paljon tällä pienellä alueella on kaikkea: Museokortteli, Kouvolatalo,
koulu, palvelutalo, pyöräkorjaamo, Ärrä, ortodoksikeskus... Ja sijainti niin hyvä moneen suuntaan. Teknisesti kysely tuntui hankalalta,
esim. reitin piirtäminen ja ettei voinut palata taaksepäin korjaamaan
vastaustaan tai piirrostaan. En tajunnut että karttaa alla voi siirtää.
Ohjeita voisi selkeyttää. Kouvola.fi-nettisivulla voisi olla suorempi
pääsy kyselyyn, nyt meni turhan monen klikkaamisen kautta.
• Ei liikaa ahneutta, alue täyteen taloja- asenteella. Pidetään mukava,
rauhallinen, puistomainen asuinalue edelleen.
• Alueen rauhallisuus säilytettävä. Ryteikköjä voi raivata, mutta ei
mitään asuintaloja lisää.
• Kerrostalot sopisivat alueelle. Palvelut ovat lähellä keskustassa. Bussilinja 14K voisi myös kulkea alueen läpi.
• Toivoisin, että valtava kuusi, joka on kirkon läheisyydessä tien vieressä, saisi olla vielä paikoillaan, jos mahdollista. Se on ollut siinä
niin kauan kuin voin muistaa, ja se edustaa mielestäni jollain tavalla
pysyvyyttä. Kappelikadun liikekeskus kaipaa todella kohentamista.
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On hyvä, että sitä aletaan korjata.
• nuorissa on tulevaisuus. Ajatelkaa heitä!
• Kiitos asukkaiden mielipiteen kartoittamisesta, onnea ja menestystä
toteutukseen.
• Sakaristonmäkeä ei ehdottomasti tule puhkaista liikenteelle. Kouvolan pitää lakata ajattelemasta kaupunkia ’autot ensin’ -periaatteella. Sakaristonmäki pitää säilyttää omana vihreänä saarekkeenaan
kaupungin keskustassa, osana kaupungin keuhkoja. Se on juuri sen
charmi. Metsä on tärkeä. Sitä voi siistiä ja käyttää yhdessä kirkkopuiston kanssa yhteiseen ja yleiseen virkistymiseen. Mutta metsään
ei pidä rakentaa asuntoja tai teitä autoille. Vanhan ratapohjan voi
päällystää kevyelle liikenteelle tarvittaessa (vt. ’Baana’ Helsingissä). Sakaristontien voisi vaikka muuttaa pihakaduksi (’tonteille ajo
sallittu’) hidasteineen. Autoilla ajo Kasarminmäelle ja Marjoniemeen
ja uuteen Ratamoon on hoidettava nykyisiä reittejä pitkin - ei tuhota
lisää viheralueita betonin ja asfaltin alta. Sakaristonmäestä ei saa
muodostua isoa liikenneympyrää pakokaasujen keskelle. Asuinrakennuksia itse mäelle ei kaivata lisää. Siellä on jo nyt taloja, joiden
asukkaiden autot eivät mahdu kadulle. Mitkään palvelutkaan eivät
ole ehdottomia, koska keskusta on lähellä kaikkine palveluineen.
Kahvilat ja putiikit ovat ihania mutta eivät todennäköisesti menestyisi, ja sitten olisi taas tyhjää liiketilaa. Vanhan liikekiinteistön ilmeen
voisi raikastaa. En tiedä toimiiko siellä jotain. Mutta ellei kaupungissa ole jo tarpeeksi kerrostaloja rakenteilla (riittääkö kaikkiin halukkaita?), kiinteistön tilalle voisi rakentaa kerrostalon, jonka alakertaan
mahtuisi tarvittaessa myös liiketilaa.
• Alkupään vastauksissa tuli jo kommentoitua asioita. Sakaristontiellä talvisin on aurauksen vuoksi pysäköintikielto pe 12-15. Moni on
saanut parkkisakkoja koska kieltomerkit ovat huonoissa paikoissa,
jotka eivät näy puiston puoleiseen pitkään parkkiin tultaessa. Mäen
jälkeen toinen jää pysäköityjen autojen taakse koska lisäkilvet ovat
alhaalla ja keskittyminen menee liikenteen seuraamiseen. (Jos
epäilette ajakaa mäki talvella lumikelillä ylös kun tulee vielä toinen
vastaan) Toinen on parkin päässä mutta kelle tulee mieleen kävellä
200m tarkastamaan merkkiä. Taloihin muuttavat asukkaatkaan eivät
saa mitään infoa asiasta, huomaavat vasta ensilumien tultua kun on
maksulappu tuulilasissa.
• Alueella liikkuu paljon myös opiskelijoita, joten palveluille on käyttä-

jiä asukkaiden lisäksi.
• Mielestäni Vaakunan takana olevaa aluetta voisi kehittää, siellä kaunista puustoa ja sinne siis ehdotan frisbeegolf-rataa tai luontopolkua ehdotan. Kotkasta voisi ottaa mallia puistojen kehittämisessä!
Prikaatinpuiston mäntyalue on todella kaunis ja siellä muistomerkit.
Ei mielestäni olisi pahitteeksi, jos Ortodoksikirkko näkyisi hieman
kauemmas mäeltä.. Vanhaan huoltoasemaan voisi tehdä ruokakaupan. Ja sen iänikuisen terveyskeskuksen saa purkaa vaikka heti,
tilalle perhekeskus.
• Sakaristontien kadunvarsipysäköinti muutettava . Paikkoja liian
vähän talojen 1-9 tarpeisiin.Talvella auravalli edesauttaa että katu
kaventuu yksikaistaiseksi. Kohtaustilanteissa ahdasta ,vaaratlanteita.Esim. kirkon rinteestä kaivettava laajennuspaikkoja ja oisko
vinoparkit toimivampi ratkaisu.
• Voisiko joku kauppaketju perustaa elintarvikemyymälän esimerkiksi liikerakennukseen, joka on Kappelikadulla ? Alueella on paljon
huonosti liikkuvia vanhuksia, jotka pystyisivät asumaan kotonaan
kauemmin, jos kauppa-asiat hoituisivat paremmin. Kerrostaloihin
kunnon parkkipaikat (myös vieraspaikat), etteivät autot tarvitse olla
kadulle parkkeerattuina ja siten tukkivat liikennettä.
• jos uusia kerrostaaloja rakennetaan, niin olisi kiva nähdä vaihteeksi
joitain korkeita asuinrakennuksia. se on modernia ja minun mielestäni sitoo aluetta hyvin keskustaan päin.
• Kirkko ei palvele ketään ,se pois ja kauppa tilalle.
• Sakaristonmäki on hyvin kaupunkimaista ja se pitäisi kytkeä tiiviimmin keskustaa. Mäellä asuu paljon autottomia, joka on kouvolalaisittain harvinaista. Kevyeen liiketeen sujuvuuteen pitäisi panostaa
enemmän.
• Mielestämme olisi äärimmäisen tärkeää säilyttää Sakaristontie alun
ja Pääportinkadun alun välinen puistikko sellaisenaan. Tämä siitä
syystä, että kyseinen alue on myös osa laajempaa viheraluekokonaisuutta Kasarminmäen ja Sakaristonmäen puistoalueiden kanssa.
Muutenkin haluaisimme, että jo olemassaolevat puistoalueet säilytetään, sillä ne ovat tärkeitä virkistäytymiskohteita alueen asukkaille
sekä toimivat myös pesimispaikkoina alueen liito-oraville ym. eläimille. Toivomme, että aluetta uudistetaan vanhan jo olemassa olevan tyylin mukaisesti, jotta alueen rikkaus ja monipuolisuus säilyvät
sellaisenaan.
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5 YHTEENVETO
Karttapohjainen kysely keräsi 123 vastaajaa, joista suuri osa vastasi kaikkiin kysymyksiin. Kaikkiin kysymyksiin jätettiin runsaasti myös kirjallista palautetta, joiden perusteella saa hyvän kuvan alueen nykytilasta. Tärkeitä alueen identiteetille ovat
erityisesti suunnittelualueen keskiosalle sijoittuva Pyhän ristin kirkko ja sen ympärillä oleva metsäinen puisto sekä muut entiset varuskunnan rakennukset.
Palautteissa ilmeni huoli täydennysrakentamisesta ja sen sopimisesta herkkään ympäristöön. Uutta rakentamista ehdotettiin
toki useaan paikkaan, mutta sen toivottiin olevan yhteensopivaa alueen historiallisen ympäristön kanssa. Moni vastaajista ei
kuitenkaan toivonut uutta rakentamista suunnittelualueen keskiosaan eli kirkon lähettyville. Lisärakentamispaikkoja lähelle
kirkkoa osoittaneiden vastaajien mielestä alueelle sopisi enintään 4-kerroksisia rakennuksia. Korkeampaa rakentamista osoitettiin enemmän purettavan terveyskeskuksen paikalle.
Uutta rakentamista osoitettiin myös liikekeskuksen paikalle. Liikekeskus yhdessä entisen huoltoaseman kanssa muodostavat
portin alueelle, mikä nykykunnossaan ei anna edustavaa kuvaa alueesta. Useissa kommenteissa liikekeskukselle toivottiin
tehtävän jotain: rakennus joko puretaan tai korjataan perusteellisesti. Liikekeskuksella ja sen viereisellä huoltoasemalla nähtiin myös olevan paikallishistoriallista merkitystä. Alueelle toivottiin erityisesti kauppaa ja kahvilaa.
Sakaristonmäen puistomaisesta luonteesta johtuen alueella on paljon ulkoiluun soveltuvia polkuja ja muita rauhallisia reittejä. Reittejä käytetään ulkoilun lisäksi työ- ja asiointimatkoihin. Sakaristontie on pääreitti varsinkin keskustaan suuntautuvilla
matkoilla. Keskustan suuntaan toivottiin myös uusia tai parannettavia yhteyksiä erityisesti Kasarminkadun suunnalta.
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