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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1. Tunnistetiedot
Kunta

KOUVOLAN KAUPUNKI

Alueen nimi

Sakaristonmäki (02/006)

Asemakaavan muutos

Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 2, Kaunisnurmi,
kortteleita 2013, 2014 ja 2061, yleisiä pysäköintialueita sekä
puisto- ja katualueita.
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.

Laatija

Kouvolan kaupunki
Asuminen ja ympäristö / Kaupunkisuunnittelu

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
OAS nähtävillä

25.3.2020
25.3.-4.5.2020

Vireille tulo

Ilmoitus kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä
Valmisteluvaiheen kuuleminen
Tekninen lautakunta
Julkinen nähtävilläolo
Hyväksyminen

Kuulutus ilmoituslehdessä

25.3.2020
25.3.-4.5.2020
8.12.2020

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

1.2. Kaava-alueen sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan keskustaajamassa Kasarminmäen kaakkoisosassa Sakaristontien, Kasarminkadun, Pääportinraitin ja rakentamattoman Kymenlaaksontien jatkeen rajaamalla alueella. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 7,7 ha. Asemakaavamuutos sisältyy vuoden
2020 kaavoituskatsauksessa esiteltyyn kaavoituksen työohjelmaan.

Kuva 1. Kaava-alueen sijainti Kouvolan keskustan kaupunkirakenteessa.
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1.3. Kaavamuutoksen tarkoitus ja perustelut
Asemakaavan muutos on tullut vireille kaupungin aloitteesta vuonna 2016 ja se sisältyy vuoden
2016-2020 kaavoituskatsauksissa esitettyihin kaavoituksen työohjelmakohteisiin. Asemakaavan
toteuttamisesta ei tulla laatimaan maankäyttösopimusta, jos kaavamuutoksessa ei lisätä merkittävästi alueen rakennusoikeutta muulle kuin kaupungin omistamalle alueelle.
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.
1.4. Asemakaavan liiteasiakirjat
Liite 1. Ote ajantasa-asemakaavasta
Liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 3. Asemakaavan seurantalomake
Liite 4. Maanomistuskartta
Liite 5. Viranomaisneuvottelun muistio
Liite 6. Sakaristonmäen arkkitehtuurikilpailun voittajaehdotus
Liite 7. Sakaristonmäen karttakyselyn yhteenveto
1.5. Kaavahankkeeseen liittyvät 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

TIIVISTELMÄ
Asemakaavan muutos on tullut vireille Kouvolan kaupungin aloitteesta. Kaavamuutoksen tavoitteena on turvata alueen rakennetun kulttuuriympäristön ja luonnon arvot sekä mahdollistaa alueen täydennysrakentaminen.
Asemakaavan muutokseen liittyen järjestettiin MRL 66§ ja MRA18§ mukainen viranomaisneuvottelu. Kaavahanke kuulutettiin vireille 18.3.2020. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 18.3.-27.4.2020 välisen ajan ja niistä pyydettiin alueen toimijoilta ja
muilta osallisilta sekä viranomaisilta palautteet. Kaava-alueen kiinteistöjen edustajille ja Sakaristonmäen asukasraadille järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus 29.4.2020 Teams Live -etäyhteyden välityksellä. Kaavaluonnoksesta saatiin yhteensä yhdeksän palautetta. Kaavasuunnittelua
jatkettiin kesän ja syksyn 2020 aikana ja kaavaehdotus on Teknisen lautakunnan käsittelyssä
talvella 2020-2021.
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Sakaristonmäen asemakaavan muutosalue on kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä. Rakennetun ympäristön arvojen sekä suunnittelualueen laajuuden ja keskeisen sijainnin
vuoksi kaavamuutosta ei voida pitää vaikutuksiltaan vähäisenä. Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

LÄHTÖKOHDAT
3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista
3.1.1. Alueen yleiskuvaus
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. Kaavaalueen koillisosassa sijaitsee puurakenteinen autotalli. Pääportinkadun ja Kasarminkadun varsilla
sijaitsevat entisen varuskunnan portit, joiden pylväät ja Pääportinkadun porttiin liittyvän rautaaidan on suunnitellut varusmiespalvelustaan varuskunnassa 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.
Kaava-alue kuuluu Kouvolan ratapihalla tapahtuvien vaarallisten aineiden kuljetusten onnettomuusriskien huomiointivyöhykkeeseen. Etäisyys VAK-ratapihaan alueen kaakkoisosasta on linnuntietä noin yksi kilometri.
3.1.2. Maisema
Maisema- ja kaupunkikuva
Suunnittelualue on lähes kokonaisuudessaan puoliavointa aluetta, jonka kaupunkikuva on hyvin
yhtenäinen. Alueen itäosa on tiheää sekametsää, mutta muuten alueen maisemakuvaa leimaavat
suurikokoiset männyt, joiden lomassa on yksittäisiä vanhoja rakennuksia. Alueen yleisilme on
vehreä ja arvokas. Vaikka rakennukset ovat hajallaan, on niiden välillä visuaalinen yhteys. Yhtenäiset julkisivumateriaalit yhdistettynä rakennusten lamellimaiseen muotoon takaavat eheän kokonaisuuden muodostumisen väljästä kaupunkirakenteesta huolimatta.
Maisemarakenne
Topografia
Alue sijoittuu Salpausselän reunamuodostuman lakialueelle ja on maastonmuodoiltaan vaihtelevaa. Alueen keskiosa on sen korkein kohta +91.6 metrin korkeudessa. Maasto laskee keskiosasta
kaikkiin suuntiin, jyrkimmin alueen koillisosassa, jossa alin kohta on +79 metriä merenpinnan yläpuolella. Maastossa on myös jyrkkä rinne kirkkorakennuksen länsipuolella.
Maaperä, kallioperä ja rakennettavuus
Geologian tutkimuslaitoksen maaperäkartan mukaan maaperä on alueen keskellä kalliota ja sen
itä- sekä länsipuolella karkearakeista maalajia, joka on Sakaristontieltä tehtyjen tarkempien maaperätutkimusten mukaan soraa/hiekkaa. Alueen koillisosassa maaperän pintaosat ovat karkeaa
hietaa/hienoa hiekkaa. Maaperä on täten hyvin rakentamiseen soveltuvaa.
Vesiolosuhteet ja pienilmasto
Suunnittelualueelle ja osalle siihen rajautuvista katualueista on rakennettu vesihuolto. Kaava-alueen halkaise itä-länsisuunnassa Kouvolan Veden runkovesijohto. Ainoastaan Pääportinkadun
reunassa sijaitsevan Pilvilinnan piha-alueille on rakennettu hulevesiviemäri ja –kaivot. Alueen
hulevedet virtaavat maanpintaa pitkin alueen reunoille. Alue jakautuu kahteen valuma-alueeseen.
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Kasarminkadun länsiosasta, Pääportinkadulta ja Sakaristontieltä hulevedet on johdettu hulevesiviemäriä pitkin alueen lounaisosaan, josta ne johdetaan Kuusaantien kautta Korjalaan ja edelleen Pytsojan ja Sarkojan kautta Kymijokeen. Alueen itäosan hulevesiä ei ole johdettu tällä hetkellä mihinkään, koska rakentamattomalla osalla Kymenlaaksontietä ja Kasarminkadun itäosassa
ei ole hulevesikaivoja ja –viemäriä. Kasarminkadulla on matalat painanteet, mutta ei varsinaisia
ojia. Alueen runsas kasvillisuus ja vettä läpäisevä maaperä ovat tähän saakka torjuneet hulevesien aiheuttamat ongelmat riittävässä määrin. Kaavamuutosalue ei sijaitse pohjavesialueella.
Alueen pienilmasto on miellyttävä. Runsas puusto vähentää alueen tuulisuutta ja kallio sekä sora
varastoivat lämpöä maaperään.
3.1.1. Luonnonympäristö
Kasvillisuus ja arvokkaat luontokohteet
Suunnittelualueen kasvillisuus koostuu pääasiassa luonnonkasveista. Asuinrakennusten pihoilla
ja katujen varsilla on myös jonkin verran istutettuja puita ja pensaita. Alueen itäosassa metsä on
tiheää ja lajistoltaan runsasta. Metsässä kasvaa muun muassa koivuja, kuusia, mäntyjä, pihlajia,
lehmuksia, vaahteroita, pajuja ja leppiä. Alueen muut viheralueet ovat mäntyvaltaisia ja osin nurmetettuja. Alueen pohjoisosassa sijaitsevan Pilvenpiirtäjän itäpuolella ja Pääportinkadun molemmin puolin on rivit kookkaita lehmuksia. Kirkkopihalla kasvaa muutamia koivuja ja mäntyjä. Kirkon
eteläpuoli ja Prikaatinpuisto nurmipeitteisiä hoidettuja puistoja, joissa kasvaa lähinnä suurikokoisia mäntyjä.
Alueelle on tehty muutamia luontokartoituksia osayleiskaavojen yhteydessä vuosina 2012 ja
2013. Niissä on havaittu kahden uhanalaisen/harvinaisen lajin elinympäristöjä. Vaarantuneeksi
luokitellun liito-oravan elinympäristöjä on havaittua alueen itä- ja länsiosassa ja rauhoitettuja lepakoita alueen pohjoisosassa Pilvenpiirtäjän pihapiirissä.
3.1.2. Rakennettu ympäristö
Asuminen ja väestö
Suunnittelualueella sijaitsee kolme asuinrakennusta. Rakennus- ja huoneistorekisteritietojen mukaan suunnittelualueella asuu 116 asukasta. Alueen väestöstä pääosa on työikäisiä (30-64 v),
mutta myös nuorten aikuisten määrä on merkittävä verrattuna muihin ikäryhmiin.
Luokka
0-6 vuotiaat
7-16 vuotiaat
17-29 vuotiaat
30-64 vuotiaat
65-75 vuotiaat
yli 76 vuotiaat

lkm
6
10
22
57
18
3

osuus
5.172 %
8.621 %
18.966 %
49.138 %
15.517 %
2.586 %

Yhdyskuntarakenne
Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan ydinkeskustan länsipuolella, linnuntietä noin kilometrin päässä
kävelykatu Manskista. Alueen muodostavat erilleen sijoitetut kolme asuinkerrostaloa ja niiden
keskellä sijaitseva ortodoksikirkko. Muu osa on viher-, pysäköinti ja katualuetta. Alueella ei ole
kaupallisia tai julkisia palveluita.
Rakennuskanta ja rakennettu kulttuuriympäristö
Suunnittelualue on vanhaa varuskunta-aluetta, jonka perusti Venäjän suuriruhtinaskunta 1910.
Varuskunta valmistui juuri ennen ensimmäistä maailmansotaa ja siellä palveli noin 2000 sotilasta.
Suomen itsenäistyttyä alueelle sijoitettiin Keski-Suomen rykmentti ja vuodesta 1957 alkaen Karjalan prikaati. Myöhemmin alueella piti asemapaikkaansa Salpausselän Ilmatorjuntapatteristo.
1990-luvun alusta lähtien alueen on omistanut Kouvolan kaupunki.
Suurin osa Sakaristonmäestä kuuluu Kouvolan kasarmialue –nimiseen valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön (RKY). Museoviraston laatima rakennuskulttuuri-inventointi on val7

tioneuvoston 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.
Alueen rakennushistoriaa on selvitetty paikallisella tasolla vuonna 2009-2012 laaditussa Kouvolan rakennetun ympäristön inventoinnissa. Siinä alueen kaikki rakennukset kirkon ja Pilvilinnan
varastorakennuksia lukuun ottamatta on merkitty merkittäviksi rakennuskohteiksi ja Sakaristontie
on nostettu esiin yhtenäisenä katutilana / näkymänä. Sakaristontie on toteutunut Otto-Iivari Meurmanin ja Inkeri Siltavuoren vuonna 1954 laatiman asemakaavamuutoksen (II Kauppalanosa) mukaisesti.
Alueella sijaitsee kaksi Kouvolan entisen kasarmialueen kantahenkilöstöä varten rakennettua
asuinkerrostaloa. Vuonna 1911 valmistunut punatiilinen kolmikerroksinen Pilvenpiirtäjä sijaitsee
alueen pohjoisosassa RKY-alueella ja vuonna 1953 valmistunut vaalea neljäkerroksinen Pilvilinna sen länsipuolella. Pilvenpiirtäjän piha-alueella sijaitsevat vuonna 1911 rakennettu sauna ja
1996 valmistunut varastorakennus.

Kuva 2. RKY-alue merkitty ortokuvaan violetilla. Kuva 3. Pilvenpiirtäjän julkisivu itään. Kuva 4. Pilvilinnan julkisivu länteen. Kuva 5.
Pääportti ja aitaa. Kuva 6. Varuskunnan vanha kirkko. Kuva 7. Kasarminkadulla oleva vanha kiviportti. Kuva 8. Alueen koillisosassa
sijaitseva autotalli. Kuva 9. Kirkon ovi. Kuva 10. Sakaristontien varrella oleva asuinkerrostalo.
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Kaava-alueen keskiosassa sijaitsee varuskunnan punatiilinen kirkkorakennus, joka on valmistunut vuonna 1915 sekä pieni kirkon huoltoon liittyvä puinen varastorakennus. Varuskunnan kirkko
muutettiin Suomen itsenäistyttyä luterilaiseksi, sen neljä sipulikupolia poistettiin, kultaukset peitettiin ja ristit vaihdettiin. Muutostyön suunnitteli arkkitehti Kallio. Kirkon kreikkalaiskatolinen irtaimisto lahjoitettiin Kotkan Kreikkalaiskatoliselle seurakunnalle. Vuonna 1980 Kasarmikirkko vihittiin jälleen Haminan ortodoksisen seurakunnan alaiseksi. Edelleen ortodoksikirkkona toimiva
rakennus on merkitty nykyisessä asemakaavassa suojeltavaksi rakennukseksi (sr).
Kirkon lounaispuolella Sakaristontien ja Pääportinkadun kulmauksessa sijaitsee vuonna 1955 valmistunut vaaleaksi rapattu kolmikerroksinen asuinkerrostalo. Kaava-alueen koillisosassa sijaitsee
puurakenteinen tummaksi maalattu autotalli. Pääportinkadun varrella sijaitsee entisen varuskunnan pääportti, jonka pylväät ja niihin liittyvän rauta-aidan on suunnitellut varusmiespalvelustaan
varuskunnassa 1921-22 suorittanut Alvar Aalto. Aita on merkitty voimassa olevaan asemakaavaan suojeltavaksi rakennelmaksi sr-6. myös Kasarminkadulla sijaitsee Aallon suunnittelema kiviportti, mutta se on kaava-alueen ulkopuolella.
Muinaismuistot
Kaavamuutosalueella ei ole tiedossa olevia muinaismuistolain (295/63) mukaisia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muuta arkeologista kulttuuriperintöä.
Palvelut ja työpaikat
Suunnittelualueella ei ole kirkkoa lukuun ottamatta kaupallisia tai julkisia palveluja. Alueen länsipuolella sen välittömässä läheisyydessä on vanha ostoskeskus, jossa on sekä ravintolapalveluja,
että muita kaupallisia palveluja ja toimistotiloja, kuten eläinlääkäriasema, kampaamo, tilitoimisto
ja työkalukauppa. Kouvolan keskustan palvelut ovat noin kilometrin päässä.
Liikenne- ja katualueet
Suunnittelualue rajautuu katuihin. Vilkasliikenteisimpiä katuja ovat alueen kokoojakadut Pääportinkatu ja Kasarminkatu, joiden kautta kuljetaan Kasarminmäen kampusalueelle. Sakaristontie ja
Kirkonmäentie ovat tonttikatuja, joiden liikenne koostuu alueen asukasliikenteestä. Suunnittelualueen itäpuolelle asemakaavoitettua pääkatua, Kymenlaaksontien jatketta, ei ole vielä rakennettu. Kadun rakentamisesta on kuitenkin laadittu tarvittavat suunnitelmat ja sen rakentaminen
on sidottu ajallisesti uuden sote-keskuksen (Ratamo) rakentamiseen. Pääportinkadun liikennemääriä on selvitetty tammikuussa 2020. Keskimääräinen liikenteen määrä vuorokaudessa (KVL)
on 1 786 ajoneuvoa. Kasarminkadulla vuonna 2015 tehdyn mittauksen mukaan keskimääräinen
vuorokausiliikenne on 2 104 ajoneuvoa. Molemmilla kaduilla nopeusrajoitus on 30 km/h.
Alueella on kolme kaavaan merkittyä yleistä pysäköintipaikkaa, joista Sakaristontien pohjoislaidalla oleva on varattu yleisen pysäköinnin lisäksi viereisten asuinkerrostalojen tarpeisiin. Pääportinkadun itäpuolella oleva pysäköintialue ei ole toteutunut yleis- ja asemakaavoissa esitettyyn
paikkaan, vaan kirkolle johtavan kevyen liikenteen raitin molemmille puolille. Pääportinkadun ja
Pääportinraitin välinen yleinen pysäköintialue on toteutunut asemakaavan mukaisesti. Kirkon tontilla ei ole rakennettua pysäköintialuetta. Jumalanpalveluksiin osallistuvat henkilöt jättävät autonsa kirkon edustalle kaavan mukaiselle puistoalueelle sekä Sakaristontien varren pysäköintialueelle. Pilvilinnan ja Pilvenpiirtäjän asukkaiden autot ovat talojen pihoilla olevilla pysäköintipaikoilla.
Kasarminkatu on osa kaupungin sisäistä joukkoliikenteen reittiä. Suunnittelualuetta lähin pysäkkipari (Prikaatintie) sijaitsee Pääportinkadun ja Kasarminkadun länsipuolella. Myös suunnittelualueen eteläpuolella Kuusaantien varressa on joukkoliikenteen pysäkkipari (Kaunisnurmi).
Tekninen huolto
Pääosa suunnittelualueen teknisestä huollosta on sijoitettu katualueille. Alueen halkaisevat itälänsisuunnassa kulkevat Telia Oyj:n maakaapeli ja Kouvolan Veden runkovesijohto. Kymenlaaksontien jatkeen kohdalla kulkee KSS Lämmön kaasujohto ja puhelinkaapeli ja Kasarminkadulla,
Pilvilinnan itäpuolella ja Pääportinkadun eteläpäässä sekä Sakaristontiellä kaukolämpölinja. Säh-
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kökaapeleita on sijoitettu lähinnä katu- ja pihavalaistuksen tarpeisiin kulkuväylille sekä rakennusten tarpeisiin. Kaikille alueen asuinrakennuksille sekä kirkkoon kulkee vesi- ja viemärijohto. Hulevesiverkosto ei kata läheskään koko aluetta, vaan vain sen länsiosan. Elisa Oyj:n ja Telia Oyj:n
tietoliikennekaapeleita kulkee Kasarminkadulla ja Pääportinraitin ja –kadun välisen pysäköintialueen poikki sekä Kirkonmäenkadulla.

Kuva 11. Suunnittelualueen johtokartta

Kuva 12. Sakaristonmäen viheralueverkko

Virkistysalueet ja viherverkko
Suunnittelualue on hyvin vehreää. Kirkon eteläpuoli ja Prikaatipuisto ovat rakennettuja puistoja,
mutta niissä ei ole kivituhkapintaisia käytäviä lukuun ottamatta erityistä toiminnallisuutta. Kirkkopuisto ja Prikaatinpuisto ovat lajistoltaan ja toiminnoiltaan pelkistettyjä; nurmea ja suurikokoisia
luonnonvaraisia mäntyjä. Muu osa alueen viheralueista on sekametsää. Alueella kulkee lukuisia
polkuja ja sitä käytetään paljon koirien ulkoiluttamiseen ja läpikulkuun. Viherverkon jatkuvuuden
kannalta viheryhteys alueen itä- ja länsiosan välillä on tärkeä. Myös yhteydet pohjoiseen alueen
itä- ja länsiosasta ovat olennaiset. Suunnittelualueella ei ole puutteellisia kehitettäviä viheryhteyksiä. Kirkon pohjoispuolista metsikköä voitaisiin jonkin verran harventaa ja kehittää viheraluetta
nykyistä rakennetummaksi jättäen liito-oravalle tärkeät alueet tiheämmiksi.
Maanomistus
Kouvolan kaupunki omistaa suurimman osan suunnittelualueesta. Alueen pohjoisosassa kiinteistönmuodostusta ei ole pystytty tekemään, koska alue on asemakaavassa yhtenäistä puolustusvoimien korttelialuetta. Pilvenpiirtäjälle ja autotallirakennukselle on erotettu määräalat, jotka on
vuokrattu. Pilvilinnalla on kaksi asunto-osakeyhtiön omistamaa määräalaa, joilla rakennus ja pysäköintialue sijaitsevat. Kirkon itse omistamaa tonttia ei ole muodostettu nykyisen asemakaavan
mukaiseksi sen pohjoisreunasta. Sakaristontien pohjoisreunassa oleva kerrostalo sijaitsee itse
omistamallaan kiinteistöllä, joka on kaavan mukainen. Maanomistus on esitetty kartalla kaavan
liitteessä 4.
3.1.3. Ympäristöterveys
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 liikennemelua on tutkinut Kouvolan kaupungin ohjauksessa WSP Finland Oy vuonna 2016. Alueelle aiheuttaa melua nykyisin pääasiassa sen eteläpuolella sijaitseva Kuusaantie, mutta tulevaisuudessa
myös Kymenlaaksontien jatkeelta kantautuu melua etenkin alueen koillisosaan. Meluselvityksen
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mukaan keskiäänitaso ylittää 55 dB raja-arvon päiväaikaan (klo 7-22) Pääportinkadun ja Kasarminkadun katualueilla Pilvenpiirtäjän pohjoispäädyssä. Yöaikaan (klo 22-7) ohjearvot eivät ylity
suunnittelualueen korttelialueilla.

Kuva 13. Suunnittelualueen päivä- ja yöajan keskiäänitasot.

VAK-kuljetukset
Suunnittelualue kuuluu Kouvolan ratapihalla tapahtuvien vaarallisten aineiden kuljetusten huomiointialueeseen. Etäisyys suunnittelualueen kaakkoiskulmasta VAK-ratapihaan on noin 1200 m.
3.2. Suunnittelutilanne
Kymenlaakson maakuntakaava 2040
Kymenlaakson maakuntakaava 2040:ssä suunnittelualue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi (punainen / C), jota koskevat seuraavat suunnittelumääräykset: Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota alueen viihtyisyyteen, omaleimaisuuteen ja kaupunkikuvan tasapainoisuuteen. Alueen käytön suunnittelussa on huolehdittava kestävän liikkumisen toimintaedellytyksistä eri liikkumismuodot huomioiden. Erityistä huomiota tulee kiinnittää
kaupunkikuvan kehittämiseen sekä rakennushistoriallisten ominaispiirteiden säilyttämiseen sekä
keskustatoimintaa tukevaan palvelurakenteeseen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on
turvattava maakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota hulevesien hallintaan ja hulevesitulvien ehkäisyyn.
Alueelle on merkitty kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeä alue, jonka rajaus noudattelee RKY-aluetta (sininen vaakaviivoitus). aluetta koskevat seuraavat määräykset: Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen
säilyminen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on sovitettava yhteen maankäytön ja maisema- ja kulttuuriarvojen vaatimukset.
Maakuntakaavaan on merkitty alueen halkaiseva Utti-Elimäki päävesijohto (harmaa viiva) sekä
Seveso III –direktiiviin mukainen kemikaalilaitosten konsultointivyöhyke (harmaa pistekatkoviiva),
jonka sisään koko suunnittelualue sijoittuu. Vyöhykkeeseen liittyy seuraava kaavamääräys: Vaarallisia kemikaaleja käyttävää tai varastoivaa laitosta ympäröivän konsultointivyöhykkeen yksityiskohtaiseen suunnitteluun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Suunniteltaessa riskille alttiiden toimintojen kuten asuinalueiden, vilkkaiden liikenneväylien, yleisölle tarkoitettujen kokoontumistilojen ja sairaaloiden sijoittamista vyöhykkeen sisälle on kaavaa laadittaessa pyydettävä kunnan
palo- ja pelastusviranomaisen sekä tarvittaessa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) lausunto.
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Kuva 14. Suunnittelualue merkittynä tähdellä Kymenlaakson maakuntakaava 2040:n

Yleiskaava
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). Kirkon alue on merkitty julkisten palveluiden ja
hallinnon alueeksi, jolle voidaan sijoittaa myös yksityisiä palveluita. Kirkon etelä- ja länsipuoli sekä
Prikaatinpuisto on merkitty virkistysalueeksi, jolla ympäristö säilytetään (V/s).

Kuva 15. Ote kaupunginvaltuuston 29.10.2001 vahvistamasta keskustan yleiskaavan tarkistuksesta.
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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.”. Kymenlaaksontie on merkitty kaavaan pääkaduksi (pk) ja Kasarminkatu sekä pääportinkatu Kokoojakaduiksi (kk).
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.

Kuva 16. Ote ajantasa-asemakaavasta (suunnittelualue rajattu sinisellä katkoviivalla).
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Prikaatinpuistossa ja Pääportinkadulla sekä -raitilla on voimassa 26.5.2008 hyväksytty asemakaava Prikaatinpuisto. Pääportinkadun molemmin puolin sijaitseva itä-länsisuuntainen aita on
huomioitu kaavassa suojelumääräyksellä sr-6, suojeltava rakennelma. Prikaatinpuisto on merkitty
kaavassa puistoksi (VP) ja Pääportinraitti jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi, jolla
huoltoajo on sallittu.
Rakennusjärjestys
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kouvolan kaupungin rakennusjärjestyksen 30.8.2010.
Pohjakartta
Pohjakartta on MRL 54 a §:n mukainen.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1. Suunnittelun tarve
Kiinteistön muodostus tai alueen täydennysrakentaminen ei ole mahdollista nykyisen asemakaavan pohjalta osalla suunnittelualueesta. Vain osa alueen arvokkaasta rakennusperinnöstä on tällä
hetkellä suojelun piirissä ja muun muassa luontoarvoja ei ole huomioitu nykyisessä asemakaavassa lainkaan. Asemakaavan muutoksen tavoitteena onkin muuttaa kaavaa 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.
4.2. Suunnittelun käynnistys ja sitä koskevat päätökset
Asemakaavan muutos on tullut vireille Kouvolan kaupungin aloitteesta vuonna 2016 ja se sisältyy
vuoden 2016-2020 kaavoituskatsauksissa esitettyihin kaavoituksen työohjelmakohteisiin.
4.3. Maankäyttösopimus
Kaavamuutokseen ei liity maankäyttösopimusta.
4.4. Osallistuminen ja yhteistyö
4.4.1. Osalliset
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Telia Oyj ja Elisa Oyj
Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut, yhdyskuntatekniikka, rakennusvalvonta sekä
maaomaisuus ja paikkatieto

4.4.2. Vireilletulo
Kaavahanke kuulutettiin vireille 25.3.2020. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä
25.3.-4.5.2020 välisen ajan ja siitä pyydettiin palautetta alueen toimijoilta ja muilta osallisilta sekä
viranomaisilta.
4.4.3. Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt
Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavoituksen vaiheista on kerrottu osallistumisja arviointisuunnitelmassa, joka on asemakaavan liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa
voidaan täydentää suunnittelun edetessä.
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Kaava-alueesta järjestettiin karttakysely asukkaille 28.6.—5.8.2018 osana Sakaristonmäen arkkitehtuurikilpailua. Kyselyyn kävi vastaamassa yhteensä 123 asukasta. Kyselyvastaukset toimivat
yhtenä lähtökohtana kaavamuutoksen suunnittelutyössä. Kilpailun aikana perustettiin myös niin
kutsuttu asukasraati, johon saivat ilmoittautua kaikki alueen suunnittelusta kiinnostuneet. Raati
on kokoontunut yhteensä 3 kertaa touko-joulukuussa 2019 ja sen tapaamisissa on keskusteltu
kilpailussa palkituista ehdotuksista, kaavan lähtökohdista sekä kaavaratkaisusta. Asukasraati on
myös kiertänyt kaava-alueella yhdessä kaavoittajan kanssa. Covid-19 -epidemian vuoksi asukasraati ei ole voinut kokoontua kevään 2020 jälkeen, mutta osa raatilaisista osallistui Teams Live
etäyhteydellä 29.4. järjestettyyn asukastilaisuuteen. Asukasraati kutustaan koolle kaavaehdotuksen nähtävilläolon aikana.
Haminan ortodoksisen seurakunnan kanssa järjestettiin tapaaminen 15.1.2020, jossa keskusteltiin asemakaavamuutoksen lähtökohdista ja tavoitteista sekä seurakunnan mahdollisista tarpeista. Lisäksi pidettiin tapaaminen seurakuntaneuvoston kanssa 13.2.2020, jossa kaavoittaja
esitteli alustavaa kaavaluonnosta. Yhteistyötä seurakunnan kanssa jatkettiin syksyn 2020 aikana
ja sen toiveet huomioitiin kaavaehdotuksessa.
4.4.4. Viranomaisyhteistyö
Kaavamuutoksesta on järjestetty MRL 66 §:n ja MRA 26 §:n mukainen viranomaisneuvottelu
21.2.2020. Neuvottelun muistio on kaavan liitteenä 5.
4.4.5. Valmisteluvaiheen kuuleminen, kaavaluonnos
Kaavamuutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen järjestettiin 25.3.-4.5.2020, jolloin kaavaluonnos
ja siihen liittyvä kaavaselostus sekä muut liitteet olivat nähtävillä sekä kaupungin internetsivuilla
että Kouvolan kaupungintalon info-pisteessä. Kaavaluonnoksen nähtävilläolosta tiedotettiin kuulutuksella Kouvolan Sanomissa ja Kouvolan kaupungin internetsivuilla 25.3.2020 sekä osallisille
lähetetyllä kirjeellä / sähköpostilla.
4.4.6. Asemakaavamuutoksen julkinen nähtävilläolo, kaavaehdotus
Tekninen lautakunta käsittelee kaavaehdotuksen kokouksessaan 8.12.2020, jonka jälkeen kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi lautakunnan hyväksyessä sen.
Osallisille ilmoitetaan nähtävillä olosta MRL:n mukaisesti.
4.5. Kaavaratkaisun perusteet
4.5.1. Mielipiteet ja niiden huomioiminen (kannanotot ja lausunnot sekä kaavoittajan vastineet)
Asemakaavamuutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo sekä valmisteluvaiheen kuuleminen
Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta saatiin yhteensä yhdeksän (9) palautetta. Kymenlaakson liitto, Telia Oyj ja Elisa Oyj eivät
antaneet kaavaluonnoksesta palautetta sen nähtävilläoloaikana.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus totesi lausunnossaan seuraavasti: Sakaristonmäen
kaavasuunnittelualue sijaitsee Kouvolan entisellä varuskunta-alueella Kouvolan keskustan luoteispuolella. Kaava-alue on osittain valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä (RKY). Kaavahankkeesta on 21.2.2020 pidetty viranomaisneuvottelu.
MRL 66 § 2 mom mukaisesti neuvottelussa käsiteltiin kaavan laadintaan liittyviä valtakunnallisia, maakunnallisia ja muita keskeisiä tavoitteita. ELY-keskus esitti neuvottelussa huomioita kaavatyössä pohdittavaksi.
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ELY-keskuksen alkuvaikutelma hankkeessa on se, että alueen rakennusperintöön liittyvät arvot tullaan ottamaan huomioon riittävästi. Rakentamisen määrän vähentäminen kilpailutyöhön verrattuna (ilmenee asemakaavakartalta sekä kaavaan liittyvistä
suunnittelukilpailua koskevista asiakirjoista) vaikuttaa onnistuneelta suunnitteluratkaisulta. Alueen liikenne- ja pysäköintitarpeet on huomioitu asianmukaisesti.
Palautteen vaikutus kaavaratkaisuun:
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto merkitään tiedoksi.
Kymenlaakson museo totesi lausunnossaan seuraavasti: Suunnittelualueen kaupunkikuva on pääosin hyvin yhtenäinen, omaleimainen sekä rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokas. Alueen asuinrakennukset ovat vuosina 1911 ja 1953 valmistuneet
Pilvenpiirtäjä ja Pilvilinna sekä vuonna 1955 valmistunut kerrostalo. Vuosina 19131915 rakennettiin ortodoksinen kirkko. Alvar Aalto suunnitteli 1920-luvulla kasarmialueen portin. Kymenlaakson museo katsoo, että osallistumis- ja arviointisuunnitelman selvitykset ovat rakennetun kulttuuriympäristön osalta riittävät. Asemakaavamuutos huomioi suojelumerkinnöin sekä uudisrakentamisen määräyksin alueen rakennushistorialliset ominaispiirteet sekä maisema- ja kulttuuriarvot.
Kaavaselostuksen sivulla 21 (Viheralueet ja luonnonympäristöt) sanotaan, että ”Lepakoiden elinympäristö on sekin turvattu Pilvenpiirtäjän suojelulla. Lepakot viihtyvät
vanhojen rakennusten ullakoilla, eikä Pilvenpiirtäjän osalta kaavassa sallita ullakkorakentamista.” Kaavamääräyksissä tätä ei ole kuitenkaan huomioitu, vaan niissä sallitaan pilvenpiirtäjänkin osalta rakennusrungon ja vesikaton sisäpuolella suoritettavat
korjaus- ja muutostyöt asemakaavaan merkitys maksimirakennusoikeuden rajoittamatta. Kymenlaakson museo ehdottaa, että kaavamääräysten kohtaan ”Sr-merkintää
koskevat määräykset” lisätään huomio, että rakentamista ei sallita korttelissa 2082
sijaitsevan suojellun rakennuksen (Pilvenpiirtäjä) ullakolle.
Lisäksi museon palautteessa on muutamia huomioita kaavaselostuksen ja kaavakartan välisistä ristiriitaisuuksista.
Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta museo on palautteessaan todennut, että kaavaalueella ei ole tiedossa muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisia kohteita. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta ei
tarvita lisäselvityksiä.
Palautteen vaikutus kaavaratkaisuun:
Kymenlaakson museon lausunto merkitään tiedoksi. Kaavamääräyksiä muutetaan museon ehdotuksen mukaisesti Pilvenpiirtäjän ullakkorakentamisen osalta
ja ristiriitaisuudet korjataan kaavaselostuksen ja kaavakartan välillä.
Kymenlaakson pelastuslaitos totesi lausunnossaan seuraavasti: Kaava-alue kuuluu
riskiluokkaan 1 ja 2, etäisyyttä lähimmältä, eli Kouvolan paloasemalta, on noin 2 km.
Kohde on saavutettavissa alle riskiluokan vaatimassa ajassa. Asuinrakennusten korttelialueella, asuinrakennuksia rakennettaessa, on huomioitava pelastuslaitoksen nostolavayksikön vaatima tilantarve ja pelastusteiden järjestäminen.
Palautteen vaikutus kaavaratkaisuun:
Kymenlaakson pelastuslaitoksen lausunto merkitään tiedoksi. Pelastusteiden
suunnittelu kuuluu rakennuslupavaiheeseen, mutta asia on huomioitu myös
kaavaratkaisussa.
Kouvolan Vesi Oy totesi lausunnossaan seuraavasti: Asemakaavan suunnittelualue
sijaitsee Kouvolan Kaunisnurmen kaupunginosassa Kasarminmäen kaakkoisosassa.
Kaava-alueen poikki kulkee nykyiselle Kasarminkadun katualueelle sijoitettu Kouvolan Veden omistama päävesijohto 400 SG (kuva 1). Esitetyssä kaavaluonnoksessa
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vesijohto tulee sijoittumaan kortteleiden 2081 ja 2083 alueelle. Toteutuessaan kortteli
2083 tulee edellyttämään päävesijohdon siirtoa, jonka kustannuksista Kouvolan Veden näkemyksen vastaa kaupunki MRL 89 §:n mukaisesti. Päävesijohdon siirtotarve
on arviolta n. 190 metriä.
Kouvolan Vedellä ei myöskään ole osoittaa korttelin 2083 rakennuksille jäteveden
eikä huleveden liitospaikkoja. Kortteli edellyttää toteutuessaan hulevesiviemärin ja jätevesiviemärin rakentamista korttelin tonttijaosta riippuen noin 350‒400 metrin matkalla, joka on poikkeuksellisen pitkä matka ja investointikustannuksiltaan kallis. Investointikustannukset tulisi pääosin kattaa perittävillä liittymismaksuilla. Kaavan toteutuminen edellyttää lisäksi muutoksia Kouvolan Veden käynnissä olevaan
Kymenlaaksontien jatkeen vesihuoltosuunnitelmiin ja siinä esitettyihin DN400 vesijohdon linjauksiin. Kouvolan Vesi tarkentaa tarvittaessa lausuntoaan kaavan ehdotusvaiheessa.
Lausuntoon liittyy kuva päävesijohdon sijainnista.
Palautteen vaikutus kaavaratkaisuun:
Kouvolan Veden lausunto merkitään tiedoksi. Koska alue on entistä puolustusvoimien varuskunta-aluetta, on alueen infraverkostot rakennettu erilaiseen tarpeeseen, kuin mitä nykyinen ja tavoiteltu maankäyttö edellyttävät. Lausunnossa
mainittu päävesijohto kulkee nykyisen kaavan mukaisen leveän Kasarminkadun
katulinjauksen kohdalla, jossa sijaitsee Pääportinkadun varressa olevan asuinkerrostalon, Pilvilinnan pysäköintialue. Kyseisessä korttelissa 2081 (Pilvilinna)
johto on huomioitu kaavamerkinnällä (johtoa varten varattu alueen osa). Kaavamuutoksessa Kasarminkadun nykyisestä poikkeavan linjauksen aluevaraus
on poistettu ja kaava-alueen itäosassa vesijohto jää uuteen kortteliin 2083 merkityn ohjeellisen rakennusalan alle. Asiasta on keskusteltu Kouvolan veden
kanssa kaavan aloitusvaiheessa, ja todettu siirtämistä edellyttävän matkan olevan kohtuullinen.
Kortteli 2083 sijoittuu Kouvolan keskusta-alueen tuntumaan nykyisen Kasarminkadun ja suunnitellun Kymenlaaksontien jatkeen kulmaukseen. Alue on
yleiskaavassa varattu asuinrakentamiseen, joten Kouvolan vedellä on ollut tieto
mahdollisista hule- ja jätevesiviemäreiden tulevaisuuden tarpeista kyseisellä
alueella. Kymenlaaksontien jatkeen vesijohtosuunnitelmista ei ole pyydetty
Kouvolan kaupunkisuunnittelulta lausuntoa, jossa tulevat mahdolliset tarpeet
olisi voitu tuoda ilmi. Korttelin 2083 tonttien myynnistä saatavilla tuloilla voidaan
todennäköisesti kattaa vesihuoltoinfran muutoksista ja rakentamisesta aiheutuvat kustannukset.
KSS Lämpö Oy totesi lausunnossaan seuraavasti: Alueella on KSS Lämmön kaukolämpölinjoja, joiden kohdalla on kaavassa merkintä johtoalueesta. KSS Lämmöllä ei
ole muita tarpeita.
Palautteen vaikutus kaavaratkaisuun:
KSS Lämmön lausunto merkitään tiedoksi.
KSS Verkko Oy totesi lausunnossaan seuraavasti: KSS Verkko Oy:llä ei ole kommentoitavaa asemakaavan muutokseen.
Palautteen vaikutus kaavaratkaisuun:
KSS Verkon lausunto merkitään tiedoksi.
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Haminan ortodoksinen seurakunta totesi palautteessaan seuraavaa: Esitämme, että
laaditaan uusi kaavaluonnos, jossa seurakunnan tonttia siirretään kokonaisuudessaan etelään niin, että kirkon eteläpuolisen kivimuurin eteen jäisi tonttimaata 14 metrin leveydeltä. Tämä alue osoitettaisiin korttelin paikoituskäyttöön (yksi autopaikkarivi
5 m, liikennetila 7 m ja luiskan osuutta n. 2 m).
Paikoituksen sijoittaminen pääsisäänkäynnin (kirkon eteläsivulla) läheisyyteen on tärkeä liikuntaesteisten kannalta. Virkistysalueen pinta-ala ei pienenisi eikä kulttuurihistoriallisiin rakenteisiin tehtäisi muutoksia. Seurakunnan kalustovaja mahtuisi uudenkin tontin alueelle. Ajoneuvoja pitävät kirkon paikoitusalueella vain seurakunnan työntekijät työaikoina sekä kirkkoväki jumalanpalvelusten ajan, joten mahdollinen
maisemallinen haitta jää vähäiseksi. Aluetta on käytetty paikoitukseen vuosikymmeniä, joten maarakentamisen tarve seurakunnalle jäisi vähäisemmäksi. Lisäksi seurakunnan on tarpeen saada kirkon käyttöön vaihtoehtoisia paikoitusalueita niin eteläkuin itäpuolisilla pihoillaan.
Nyt esillä olevan kaavaluonnoksen asemakaavamääräyksissä todetaan, että alueella
olevia avokallioita ei saa louhia eikä peittää. Kirkon itäisen kivimuurin itäpuolella on
maanpinnan tasossa joko kiviä tai avokallion pintoja. Ne ovat kukin kooltaan alle 0,5
m2. Niiden peittäminen saattaa olla tarpeen, kun alueen maanpintaa joudutaan korvaamaan soralla paikoitusalueen tasaamiseksi. Kivipinnat ovat niin pienialaisia, ettei
niillä ole maisemallista merkitystä tälläkään hetkellä. Kaavamääräystä tulee muuttaa
seurakunnan alueella niin, ettei se estä edellä mainittuja pihatöitä.
Kirkon eteläisempi piha on luonnoksessa merkitty yleiselle jalankululle osoitetuksi alueen osaksi. Merkinnästä kirjoitetaan oppaassa (Maankäyttö - ja rakennuslaki 2000.
Opas 12. Asemakaavamerkinnät ja -määräykset.): ”Yleisen tarpeen edellyttämä kulkutie tulisi asemakaavassa yleensä merkitä kaduksi. Erityistapauksissa saattaa kuitenkin olla tarpeen sijoittaa yleistä liikennettä palveleva kevyen liikenteen väylä korttelialueelle. Tarvetta tällaiseen ratkaisuun saattaa esiintyä varsinkin liikerakennusten
ja yleisten rakennusten korttelialueilla.” Reitti on vanhastaan kaikkien liikennemuotojen käyttämä oikotie, emmekä jatkossakaan halua estää ihmisiä kulkemasta jalan tai
pyörällä kirkon pihalla. Kyseistä korttelin osaa ei mielestämme ole kuitenkaan tarpeen
osoittaa asemakaavalla yleiseen käyttöön. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrä on
kirkon tontilla huomattavasti vähäisempi kuin keskustamaisten kävelykatujen ympäristöissä. Kirkon tarpeiden (liikuntaesteiset, tavaroiden kuljetus, hautausautot jne.) takia seurakunta joutuu pitämään kivimuurin ja rajan välisen pihan ajo- ja kävelykunnossa katuliittymästä pääsisäänkäynnille asti. Kaavaehdotuksen mukaan pitäisi lisäksi ottaa vastuu myös ulkopuolisten turvallisesta liikkumisesta tontin koko
pituudelta eli noin 95 metrin matkalla, mikä lisäisi kiinteistöhoidon rasitusta melkoisesti. Esitämme, että Kirkkopuiston läpi kulkeva kevyt liikenne ohjattaisiin kaavamerkinnällä nykyisen villin paikoituskentän alapuolelle, pitkin rinnettä Kirkonmäenkadulle
ja samalla jätettäisiin kirkon tontilta pois merkintä, joka määrää tontin eteläosan yleiselle jalankululle osoitetuksi alueen osaksi.
Palautteen vaikutus kaavaratkaisuun:
Haminan ortodoksisen seurakunnan palaute merkitään tiedoksi. Seurakunnan
ehdotusta korttelin laajentamista etelään on tutkittu kaavan valmisteluvaiheessa. Koska kyseessä on valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö ja omaleimainen miljöö, ei autojen sijoittaminen kirkon pääjulkisivun
eteen ole hyvä vaihtoehto. Jo nykyisin alueen asukkaat säilyttävät autojaan kirkon edustalla puistoalueella sijaitsevalla tasanteella. Jos korttelia laajennettaisiin pysäköintipaikkojen sijoittamiseksi ja pysäköintiä alettaisiin osoittaa alueelle
liikennemerkein, olisi kirkon edusta todennäköisesti jatkuvasti täynnä autoja, ei
vain kirkossa olevien tilaisuuksien aikana. Jos autopaikat sijoitettaisiin kirkon
eteläsivulle nykyisen tasanteen itä- ja länsipuolelle, olisi pysäköityjen autojen
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muodostama maisemallinen haitta vähäisempi, mutta ratkaisu vaatisi pengertämistä ja luultavasti vanhojen suurikokoisten mäntyjen poistamista puiston alueella, jolloin kirkon edustalle muodostuisi laaja avoin sorakenttä. Kaavan valmisteluvaiheessa tehdyssä tarkastelussa seurakunnan tarvitsemat pysäköintipaikat on saatu sijoitettua kirkon itäpuolelle maisemallisesti vähemmän
merkitykselliselle alueelle ja tähän ratkaisuun kaavaluonnoksessa esitetty
maankäyttö perustuu. Vanha Kirkonmäenkadun pohja on vilkkaassa kevyen liikenteen käytössä. Alueella peruuttavat autot muodostaisivat myös liikenneturvallisuusriskin tälle kevyelle liikenteelle.
Seurakunnan avokallioiden peittämiseen liittyvä palaute huomioidaan kaavaehdotuksessa niin, että määräys muutetaan koskemaan vain puistoaluetta.
Vanha Kirkonmäentien pohja on ollut alun perin koko matkaltaan katua. Myöhemmin osa siitä on muutettu kaavallisesti puistoksi ja osa korttelialueeksi. Korttelialueella olevan osan valaistus ja talvikunnossapito on hoidettu kaupungin
toimesta. Kaavaehdotuksessa kirkon korttelialueen etelälaita on muutettu yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi alueen osaksi, jolla huoltoajo on
sallittu. Näin alueen lunastusoikeus ja lunastuksen jälkeinen kunnossapitovastuu on kaupungilla. Nykyisen hyväkuntoisen tiepohjan hyödyntäminen on kestävän kehityksen mukaista, toisin kuin uuden erillisen reitin rakentaminen nykyisen väylän eteläpuolelle puistoon.
Kirkon itäpuolella sen korttelialuetta on laajennettu muutamalla metrillä itään ja
samalla pysäköintialuetta (LPA) ja kevyen liikenteen väylää on siirretty idemmäs. Näin Ortodoksiseurakunnalle jää enemmän tilaa pysäköinnin järjestämiseen omalla tontillaan.
Asukas 1 totesi palautteessaan mm. seuraavaa: Jos ajoneuvoliikenne kirkolle keskitetään Sakaristontien kautta, lisääntyy liikenne kyseisellä kadulla. Jo nyt kadulla ajetaan ylinopeutta ja peruuttaminen pysäköintipaikalta kadulle aiheuttaa vaaratilanteita.
Ortodoksikirkon edustalla olevat Pokemon Go pokestop tulisi siirtää pois. Useimmat
pelaajat tulevat alueelle autoilla ja aiheuttavat siten ylimääräistä liikennettä sekä roskaamista ja myös liikenneturvallisuusriskin seuratessaan puhelintaan ajon aikana.
Kaupungin ja seurakunnan yhteistyöllä pokestop luultavasti saataisiin poistettua tai
siirrettyä toiseen paikkaan Sakaristonmäellä.
Sakaristonmäen metsäalueilla ja etenkin sen itäosissa liikkuu päihteiden käyttäjiä,
jotka jättävät jälkeensä roskaa. Puiston rakentaminen avoimemmaksi ja hoidetummaksi voi auttaa tilannetta.
Pääportinkadun itäpuolella oleva pysäköintialue tulisi säilyttää, koska sitä käyttävät
ainakin Sakaristontie 2 ja Pilvilinnan asukkaat sekä vieraat. Pysäköintialueelta tulisi
jatkossakin olla jalankulkuyhteys kirkolle. Parkkipaikkojen liittymiä voisi kaventaa niin,
että ne olisi selkeämmin rajattu.
Kevyen liikenteen yhteys kirkon itäpuolelle on hyvä asia. Reitille tulisi asentaa valaistus ja myös kirkon ympäristön valaistus tulisi uusia.
Palautteen vaikutus kaavaratkaisuun:
Asukkaan 1 palaute merkitään tiedoksi. Kirkon ajoneuvoliikenne on jo nykyisen
asemakaavan mukaisesti ohjattu Sakaristontielle. Pysäköintipaikan ja kirkon
välinen väylä on tarkoitettu jo nykyisin ainoastaan kevyelle liikenteelle. Ylinopeuksiin on kaavoituksella hankala puuttua katulinjausta muuttamatta. Sakaristontien osalta linjauksen muuttaminen ei ole vaihtoehto.
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Pokestopin siirtämisestä toisaalle voidaan tehdä kaupungin ja seurakunnan yhteinen aloite Pokemon Go:n ylläpitäjälle. Puistoon tullaan laatimaan kaavamuutoksen hyväksynnän jälkeen yleisen alueen suunnitelma, jossa otetaan kantaa
alueen kasvillisuuteen. Korttelin 2083 ja kevyen liikenteen väylän rakentaminen
tulee myös muuttamaan alueen rakennetta avoimemmaksi ja lisäämään sosiaalista valvontaa, joka puolestaan todennäköisesti vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen.
Pääportinkadun itäpuolella oleva pysäköintialue on kaavamuutoksessa ehdotettu siirrettäväksi kirkon itäpuolelle kahdesta syystä. Alue on valtakunnallisesti
arvokas ympäristö, jonka kaupunkikuva ei kaikilta osin nykytilanteessa vastaa
alueen arvoja. Alvar Aallon suunnittelema suojeltu aita on Pääportinkadun itäpuolella kahden eri pysäköintialueen välissä ”piilossa”. Myös kadun toisella puolella on pysäköintialue eli melko pienellä alueella on kolme erillistä pysäköintialuetta, jotka eivät muodosta autoineen viihtyisää ja miellyttävää miljöötä. Lisäksi kyseinen pysäköintipaikka muodostaa autoineen eräänlaisen
maisemallisesti kyseenalaisen porttiaiheen kirkkoon johtavalle kevyen liikenteen väylälle, joka tulee säilymään. Toinen syy pysäköintialueen siirtoon on se,
että kirkon itäpuolella se palvelee paremmin Sakaristontien päässä olevia
asuinrakennuksia, jotka eivät voi lisätä pysäköintipaikkojen määrää omilla tonteillaan, vaikka niille olisi tarve.
Uudelle etelä-pohjoissuuntaiselle kevyen liikenteen väylälle tullaan rakentamaan sen toteutusvaiheessa valaistus ja se liitetään todennäköisesti talvikunnossapidon piiriin. Kirkon tontilla olevista valaisimista ja niiden kunnosta vastaa
ortodoksiseurakunta. Kirkonmäentien valaisimet tullaan uusimaan kaupungin
toimesta lähivuosina.
Asukas 2 totesi palautteessaan seuraavaa: Mielestäni hyvin merkittävää tässä kaavoituksessa olisi muistaa, että tuleva ambulanssiliikenne Ratamosta Kotkaan tulee
tapahtumaan reittiä Marjoniementie-Kasarminkatu- vanha Savonrata-Kymenlaaksontie. Tarkoittaa sitä, että vanhan Savonradan kohdalle tulee riittävän toimiva kaksisuuntainen monikaistainen ajotie ja risteyksiin riittävän suuret liikenneympyrät. Tarkoittaa samalla sitä, että kerrostalot tontteineen kaavoitetaan riittävän kauas varattavasta liikennealueesta.
Palautteen vaikutus kaavaratkaisuun:
Asukkaan 2 palaute merkitään tiedoksi. Kymenlaaksontien jatkeesta on laadittu
teknisen lautakunnan hyväksymä katusuunnitelma, jossa väylän liikenteellinen
toimivuus on ratkaistu. Kaavaratkaisun korttelirajojen sijainnissa on huomioitu
katusuunnitelman mukaisesti uuden kadunosan tarvitsema tila reuna-alueineen.
Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo
Täydennetään myöhemmin.
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ASEMAKAAVAN KUVAUS
4.6. Kaavan rakenne
Kaava-alue koostuu neljästä asuinkerrostalojen korttelialueesta (AK) 2014, 2081, 2082 ja 2083,
kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueesta (YK), Kirkkopuistosta ja Prikaatinpuistosta (VP) sekä pysäköintialueista ja katualueista. Korttelialueet ovat erillisiä ja ne sijoittuvat pääosin kaava-alueen pohjoisosaan. Pysäköintiin varatut alueet puolestaan sijoittuvat
kaava-alueen eteläosaan. Uudisrakentamisen mahdollistama korttelialue 2083 pitää sisällään
asumista palvelevan yhteiskäyttöisen korttelialueen (AH), jonka tarkoitus on joustavoittaa pihatilojen käyttöä, pysäköinnin sijoittamista ja lisätä korttelin asukkaiden yhteisöllisyyttä.

Kuva 17. Ote kaavamuutoksen ehdotuksesta.

4.6.1. Mitoitus
Kortteleiden ja tonttien rakennusoikeus on merkitty rakennusaloittain ja ilmoitettu kerrosalaneliömetreinä. Rakennusoikeuden määrittämisessä on huomioitu uudisrakentamisen mahdollisuus,
ullakkotilojen hyödyntäminen pääkäyttötarkoituksen mukaisina tiloina, sekä muun muassa jätehuoneiden viemä rakennusoikeus.
Korttelissa 2014 suurin sallittu kerrosmäärä on neljä ja lisäksi puolet ullakkokerroksesta saa rakentaa kerrosalaan laskettavia tiloja (IVu1/2). Rakennusoikeudeksi on merkitty 1 450 k-m², mikä
huomioi ullakkorakentamisen ja jätehuoneiden tarvitseman kerrosalan.
Korttelissa 2081 suurin sallittu kerrosmäärä on neljä ja lisäksi puolet ullakkokerroksesta saa rakentaa kerrosalaan laskettavia tiloja (IVu1/2). Rakennusoikeudeksi merkitty 4 500 k-m², mikä huomioi ullakkorakentamisen ja jätehuoneiden tarvitseman kerrosalan. Lisäksi auton säilytyspaikkoja
varten on merkitty 240 k-m² rakennusoikeutta korttelin eteläreunaan.
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Korttelissa 2082 suurin sallittu kerrosmäärä on kolme (III). Rakennusoikeudeksi merkitty 1350 km² toteutuneen rakentamisen mukaisesti. Saunarakennukselle on merkitty rakennusoikeutta yhteen (I) kerrokseen 60 k-m² ja lisäksi korttelin eteläosaan on merkitty rakennusala, johon voi sijoittaa yksikerroksisen korkeintaan 120 k-m² rakennuksen. Rakennusalalle sijoitettavan rakennuksen käyttötarkoitusta ei ole määritelty tarkemmin. Nykyisin alalla sijaitsee varastorakennus.
Korttelissa 2083 suurin sallittu kerrosmäärä on viisi (V). Rakennusoikeus on merkitty asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueelle yhtenä kokonaisuutena 7 800 k-m². Yhteiskäyttöiselle korttelialueelle (AH) on lisäksi osoitettu rakennusoikeutta 750 k-m², joka tulee sijoittaa yhteen kerrokseen. Rakennusoikeuden on tarkoitus palvella auton säilytyspaikkojen rakentamista ja erilaisien
yhteiskäytössä olevien piharakennusten sijoittamista alueelle.
Korttelissa 2013 kirkkorakennuksen kohdalle merkityn rakennusalan rakennusoikeus on 500 km². Korttelialueen koilliskulmassa on lisäksi rakennusala yksikerroksiselle (I) korkeintaan 100 km² suuruiselle talousrakennukselle.
4.6.2. Palvelut
Kaavan yleismääräyksissä on määräys, jonka mukaan asuinkerrostaloille varatuissa kortteleissa
2014 ja 2081-2083 rakennusoikeudesta voidaan käyttää maksimissaan 10 % liiketiloja varten.
Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueella olevassa ortodoksikirkossa
tarjotaan uskonnollisia palveluita.
Kaava-alueella olevat viheralueet tuottavat monenlaisia ekosysteemipalveluita, joista merkittävimpänä erilaiset säätelypalvelut, kuten veden pidätys ja suodatus, hiilenkierto, typen sidonta,
eroosion torjunta, maaperän laatu, ravinteiden pidätys, pölytys ja ilmanlaadun parantaminen.
Koko alue tuottaa kulttuuripalveluja, kuten virkistystä ja kulttuuriperintöä. Ekosysteemipalvelut
tuottavat ekologisten hyötyjen lisäksi kansanterveydellisiä hyötyjä.
4.7. Aluevaraukset
Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)
Kaavamuutosalueen asumiselle varatut osat on pääosin merkitty asuinkerrostalojen korttelialueiksi (AK). Kaikissa asuinkerrostalojen kortteleissa rakentamiseen tarkoitetuille alueille on merkitty rakennusala. Kortteleissa 2014, 2081 ja 2082 rakennusalat ovat sitovia. Kortteleissa 2081
(Pilvilinna) ja 2082 (Pilvenpiirtäjä) on merkitty erillisiä rakennusaloja toissijaisille rakennuksille.
Korttelialueilla olevat maanalaiset johdot, putket ja kaapelit on merkitty kaavakarttaan johdolle
varattu alueen osa -merkinnällä.
Korttelissa 2082 oleva vanha puurivi on merkitty säilytettäväksi/istutettavaksi puuriviksi ja korttelin
2081 Pääportinkadun ja rakennusalan välinen osa on merkitty istutettavaksi alueen osaksi.
Kortteleissa 2081 ja 2082 olevat rakennukset (Pilvilinna, Pilvenpiirtäjä ja vanha sauna) on suojeltu
(sr).
Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue (AKR)
Kaavamuutosalueen koilliskulma on merkitty asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueeksi
(AKR). Alueen toteutuksessa tavoitellaan ensisijaisesti kerrostalorakentamista, mutta myös rivitalojen integroiminen kokonaisuuteen on mahdollista. Korttelin rakennusala on merkitty ohjeellisena, jotta kaava olisi rakentamisen näkökulmasta mahdollisimman joustava. Korttelialueella on
sallittu rakentaa maanalaisia auton säilytyspaikkoja (ma-a).
Korttelissa 2083 on koko Kymenlaaksontien puoleinen reuna ja suurin osa Kasarminkadun puoleisesta reunasta merkitty katualueen rajan osaksi, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. Kymenlaaksontien kaava-alueeseen rajautuva osa tulee valmistuessaan olemaan merkit22

tävä pääkatu, jolta ei osoiteta suoria tonttiliittymiä. Kasarminkadulla ajoneuvoliittymäkiellon kohdalla on hyväksytyissä katusuunnitelmissa keskisaareke, joka estää tontille ajon pohjoisemmalta
kaistalta. Lisäksi alueella sijaitsee varuskunnan vanha kiviportti. Rakennusten harjasuunta on
merkitty kaavakarttaan Kymenlaaksontien suuntaiseksi.
Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue (AH)
Noin puolet korttelista 2083 on merkitty asumista palvelevaksi yhteiskäyttöiseksi korttelialueeksi
(AH). Lähes koko korttelialueen länsiosa on rakennusalaa. Vain sen länsireuna on merkitty istutettavaksi alueen osaksi. Yhteiskäyttöinen korttelialue reunustaa asuinkerrostalojen korttelialuetta
niin, että sen kautta voidaan johtaa liikenne kaikille tonteille niiden kummalta tahansa puolelta.
Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue (YK)
Kaava-alueen keskelle on merkitty kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue
(YK), jonka keskelle on merkitty kirkon rakennusala. Korttelin itäpuolelle on merkitty pysäköimispaikka sekä talousrakennuksen rakennusala. Kortteli on merkitty alueeksi, jolla ympäristö säilytetään (/s).
Yleinen pysäköintialue (LP ja LP-7)
Prikaatinpuiston eteläreunaan Pääportinkadun ja Pääportinraitin väliin on merkitty yleinen pysäköintialue (LP), joka palvelee viereisten rakennusten asiakkaita, asukkaita ja vierailijoita. Sakaristontien pohjoispuolelle on merkitty yleinen pysäköintialue, jonka alueelle voidaan osoittaa autopaikkoja myös kaavamerkinnällä siihen oikeutettujen korttelialueiden pysäköintitarvetta varten.
Kaava-alueelta kyseiselle pysäköintialueelle voidaan osoittaa korttelin 2014 autopaikkoja.
Autopaikkojen korttelialue (LPA)
Kirkon itäpuolelle on merkitty autopaikkojen korttelialue. Alueelle saa sijoittaa kortteleiden 2011,
2012 ja 2015 autopaikkoja. Alue on sijoitettu niin, että se voidaan toteuttaa samassa yhteydessä
kirkon autopaikkojen kanssa. Alueen toteuttaminen on niiden taloyhtiöiden asia, joiden autopaikkoja alueelle voidaan sijoittaa.
Puisto (VP)
Lähes kaikki kaava-alueen viheralueet on merkitty puistoksi (VP), jolla ympäristö säilytetään (/s).
Kirkkopuiston länsireunaan on merkitty liito-oravan elinympäristö (sl-2), jota koskee määräys: Alueen luontoa ja metsää on hoidettava siten, että liito-oravan elinympäristö ja siellä kasvavat suuret
puuyksilöt säilytetään. Puistojen kasvillisuus ja etenkin suurten puiden osalta tulisi uudistaa vaiheittain ja niiden luonne puoliavoimina ja vain kevyesti rakennettuina tulisi säilyttää. Puistoihin
on merkitty ohjeellisia yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattuja puistoalueen osia, jotka
yhdistävät eri korttelialueet ja mahdollistavat etenkin itä-länsisuuntaisen kulun alueen läpi.
Lähivirkistysalue (VL)
Kaava-alueen kaakkoisosa on merkitty lähivirkistysalueeksi (VL). Sen pohjoisosaan on merkitty
liito-oravan elinympäristö (sl-2), jota koskee määräys: Alueen luontoa ja metsää on hoidettava
siten, että liito-oravan elinympäristö ja siellä kasvavat suuret puuyksilöt säilytetään.
Katualueet
Kaava-alueeseen kuuluvat Kasarminkadun, Pääportinkadun, Sakaristontien ja Kirkonmäenkadun
katualueet sekä Pääportin- ja Kirkonmäen- ja Sakaristonmäenraitti, jotka ovat jalankululle ja polkupyöräilylle varattuja katuja, jolla osalla on huoltoajo sallittu. Katualueille ei ole merkitty muita
erityisiä määräyksiä, kuin säilytettävä/istutettava puurivi Pääportinkadun molemmille reunoille nykyisten lehmusrivien kohdalle.
Tähän asemakaavan muutokseen liittyy muita erityisiä määräyksiä:
PYSÄKÖINTIPAIKKAMÄÄRÄYKSET
Asunnot: 1 autopaikka/80 k-m2
Liike- ja toimistotilat: 1 autopaikka/50 k-m2
Kirkot ja muut seurakunnalliset tilat: 1 autopaikka/60 k-m2
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Pyöräpysäköinti: asuinkerrostalot 1 pp/50 k-m2
Autopaikkoja voidaan sijoittaa rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen sekä maanalaisiin kellarikerroksiin. Rakennusten varsinaisiin kerroksiin sijoitettavaa kerrosalaan laskettavaa teknistä-, varasto- tai huoltotilaa ei oteta huomioon autopaikkatarvetta määritettäessä. Porrashuonetilojen kerrosalasta huomioidaan kunkin kerroksen osalta enintään 15 k-m² autopaikkatarvetta määriteltäessä. Vähintään puolet pyöräpysäköintipaikoista on sijoitettava katettuun ja lukittavaan tilaan.
HULEVEDET
Rakennusluvan yhteydessä on laadittava kiinteistökohtainen hulevesien hallintasuunnitelma.
Suunnitelmassa on esitettävä myös rakentamisaikaiset hulevesien hallintajärjestelyt. Korttelialueilla syntyviä hulevesiä on viivytettävä/suodatettava tonteilla ennen niiden johtamista kunnalliseen hulevesiverkostoon. Korttelialueilla/tontilla olevilla päällystetyillä alueilla tulee käyttää pääsääntöisesti vettä läpäiseviä pintamateriaaleja.
KIINTEISTÖJEN TURVALLISUUS
Rakennukset tulee varustaa pelastusviranomaisen hyväksymillä kaasuntunnistimilla sekä automaattisesti sulkeutuvalla koneellisella ilmastoinnilla. Rakennusluvasta on pyydettävä pelastusviranomaisen lausunto.
LEIKKI- JA OLESKELUALUEET
Tonteilla on varattava leikkiin ja muuhun oleskeluun sopivaa yhtenäistä aluetta vähintään 20 %
asuinhuoneistojen yhteenlasketusta kerrosalasta. Tonteille, joille on oikeus rakentaa asuntohuoneistoja, on varattava yhtenäistä leikki- ja oleskelutilaa 10 m2 asuntoa kohti. Asuinkerrostaloissa
tulee jokaisesta porrashuoneesta olla suora uloskäynti leikki- ja oleskelualueeksi osoitetulle tontin
osalle.
MELUSUOJAUS
Rakentamisessa sekä rakennusten ja niiden pihatilojen sijoittelussa tulee huomioida ympäröiviltä
katualueilta mahdollisesti tuleva liikennelähtöinen melu.
SUOJELUMÄÄRÄYKSET
Sr-merkintää koskevat määräykset: Kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävä rakennus, jota ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia muutos- ja korjaustöitä, jotka muuttavat sen ulkoasua. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus lisärakentamis- tai muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen tyyliin
soveltuvalla tavalla. Kortteleissa 2081 ja 2082 sijaitsevien suojeltavien rakennusten rakennusrungon ja vesikaton sisäpuolella saa suorittaa korjaus- ja muutostöitä asemakaavaan merkityn maksimirakennusoikeuden rajoittamatta. Rakentamista ei sallita korttelissa 2082 sijaitsevan suojellun
rakennuksen ullakolle. Suojellun rakennuksen korjaus- ja muutostöistä on pyydettävä toimivaltaisen museoviranomaisen lausunto.
Sr-6 merkintää koskevat määräykset: Kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennelma, jota ei saa
purkaa eikä siirtää. Portin ja aidan ulkoasua ei saa muuttaa alkuperäisestä poikkeavaksi. Rakennelman korjaus- ja muutostöistä on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.
/s merkintää koskevat määräykset: Kirkkoa ympäröivän pihan ja
Kirkkopuiston ja Prikaatinpuiston puoliavoin luonne ja ominaispiirteet, sekä kirkkopihaa
rajaava kivimuuri tulee säilyttää. Puistoalueella olevia avokallioita ei saa louhia eikä peittää.
YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO
Tontille merkityn rakennusalan ulkopuolelle sekä tontille merkityille istutetuille alueen osille sekä
virkistysalueille saa sijoittaa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia johtoja, laitteita, rakennuksia
ja rakennelmia. Rakennettaessa viemärin padotuskorkeuden alapuolelle, kiinteistöön tulee
tarvittaessa tehdä kiinteistökohtainen pumppaamo.
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MUUT ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET
Kortteleihin 2014 ja 2081-2083 voidaan sijoittaa vähäisissä määrin palveluita. Käytetystä kerrosalasta enintään 10 % voidaan käyttää liiketiloja varten.
Kortteliin 2083 tulee laatia erillinen korttelisuunnitelma, joka tulee hyväksyttää kaupunkikuvasta
vastaavalla työryhmällä. Kortteli tulee voida toteuttaa vaiheittain ja asuinkerrostalojen tulee olla
pääasiallinen rakennustyyppi.
Tontin rakentamattomasta osasta saadaan päällystää liikenteelle ja pihamaan toiminnoille välttämätön osa. Talousrakennusten ja autokatosten/-tallien tulee sopeutua alueen muuhun rakennuskantaan koon, muodon ja ulkomateriaalien osalta. Korttelissa 2083 tulee pääjulkisivumateriaaleina käyttää paikallaan muurattua savitiiltä tai rappausta. Rakennusten kattomuoto on satula- eli
harjakatto. Katon värityksen tulee olla musta tai tumman harmaa. Rakennusten muodon tulee olla
lamellimainen ja mittasuhteiltaan olemassa olevan rakennuskannan kaltainen.
Rakentamaton osa korttelialueesta on varustettava istutuksin ja pidettävä hoidettuna. Alueella
oleva kasvillisuus on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä. Asemakaavakartalle merkityn rakennusalan ulkopuolelle saa sijoittaa tontin/korttelin kiinteistönhuoltoon ja oleskeluun liittyviä
rakennuksia ja rakennelmia. Katualueisiin rajautuvilla tonttien osilla tulee varautua mahdollisiin
johtorasitteiden perustamisiin. Puistoalueelle saa sijoittaa pieniä puiston toimintaan liittyviä tilapäisiä rakennuksia tai rakennelmia sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia johtoja, laitteita,
rakennuksia ja rakennelmia.
Yhteiskäyttöiselle korttelialueelle (AH) saa sijoittaa osan korttelin autopaikoista. AH-korttelialue
tulee toteuttaa viihtyisänä ja korkealuokkaisena ja se tulee toteuttaa yhtenäisen pihasuunnitelman
mukaisesti. Olemassa olevaa puustoa tulee säilyttää mahdollisimman paljon.
LP-alueella olevat suurikokoiset puut tulee ensisijaisesti säilyttää ja tarvittaessa uusia vaiheittain.
Rakentamisessa ja yhdyskuntateknisessä huollossa on suosittava energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä menetelmiä, rakenteita ja materiaaleja. Uusiutuvien energialähteiden käyttöä tulee
edistää.
TONTTIJAKO Tämän asemakaavan muutoksen alueella
rakennuskortteliin on laadittava erillinen tonttijako.
4.8. Kaavan vaikutukset
Rakennettu ympäristö, kaupunkikuva ja kulttuuriperinnön vaaliminen
Kaavan mahdollistama täydennysrakentaminen tiivistää kaupunkirakennetta ja optimoi jo olemassa olevan infran hyödyntämisen. Uudisrakentaminen on sijoitettu niin, että se ei heikennä
rakennetun kulttuuriympäristön arvoja, vaan sopeutuu niihin. Rakentamistapaa on ohjattu pintamateriaalien, värityksen, massoittelun ja kattomuodon osalta melko tarkasti, jolloin uudisrakennusten sopivuudesta arvokkaaseen ympäristöön ja laadukkaasta kaupunkikuvasta voidaan varmistua. Arvokkaat kulttuuriympäristökohteet eli Pilvilinna, Pilvenpiirtäjä saunarakennuksineen,
kirkko ja varuskunnan vanhat portit on suojeltu.
Tekninen huolto
Korttelialueilla olevat johto-, putki- ja kaapelilinjat on huomioitu kaavamerkinnöin ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevan infran sijoittaminen kortteli- ja virkistysalueille on sallittu. Kaavaratkaisun toteuttaminen vaatii korttelin 2083 osalta uuden hulevesiviemärin ja jätevesiviemärin rakentamista noin 350‒400 metrin matkalla. Kaavan toteutuminen edellyttää lisäksi muutoksia Kouvolan Veden käynnissä olevaan Kymenlaaksontien jatkeen vesihuoltosuunnitelmaan.
Yhdyskuntarakentamisen kustannukset
Kaavassa on esitetty yksi kokonaan uusi ja yksi osittain siirrettävä kevyen liikenteen väylä (Sakaristonmäenraitti ja Kirkonmäenraitti), joiden rakentamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia.
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Lisäksi muutamia johto-, kaapeli- ja putkilinjoja joudutaan siirtämään rakentamisen tieltä, mistä
seuraa kustannuksia eri osallisille.
Liikenne
Kaava-alueelle osoitettu uudisrakentaminen lisää toteutuessaan alueen asukasmäärää noin 150
henkilöllä, jolloin myös alueen liikennemäärät lisääntyvät jonkin verran. Kaavaan merkitty autopaikkojenkorttelialue (LPA) parantaa toteutuessaan kaava-alueen ja siihen rajautuvien kortteleiden pysäköintimahdollisuuksia. Kaava-alueen pohjoisosan asuinkerrostalojen korttelialueiden pysäköintipaikat on mahdollista sijoittaa korttelialueille. Kevyen liikenteen osalta olosuhteet paranevat Kirkonmäenraitin rakentamisen seurauksena. Myös itä-länsisuuntaisten puistokäytävien
rakentaminen parantaa alueen kevyen liikenteen yhteyksiä etenkin, jos Kymenlaaksontien yli rakennetaan kevyen liikenteen silta.
Sosiaalinen ympäristö ja palvelut
Korttelin 2083 yhteispiha edistää alueen asukkaiden sosiaalisia kontakteja ja puistot mahdollistavat esimerkiksi koiranulkoiluttajien ja muiden ulkoilijoiden luontevat kohtaamiset. Kaavaratkaisu
mahdollistaa liiketilojen sijoittamisen vähäisissä määrin asuinkerrostaloihin, jolloin alueen palveluita on mahdollisuus kehittää. Korttelin 2082 eteläosassa olevan rakennusalan käyttötarkoitusta
ei ole määritelty, jolloin sen hyödyntäminen esimerkiksi pienimuotoiseen palvelukäyttöön on mahdollista. Ortodoksikirkon on mahdollista jatkaa toimintaansa kaava-alueen keskellä.
Viheralueet ja luonnonympäristöt
Luonnonympäristön monimuotoisuuden säilyminen on turvattu kaavamerkinnöin ja –määräyksin.
Liito-oravien elinympäristöt on huomioitu ja viheralueiden luonne turvattu kaavaratkaisussa. Viheralueiden määrä laskee korttelin 2083 alueen verran, mutta viherverkoston jatkuvuus ja viheralueiden väliset yhteydet on turvattu kaavaratkaisussa. Lepakoiden elinympäristö on sekin turvattu Pilvenpiirtäjän suojelulla. Lepakot viihtyvät vanhojen rakennusten ullakoilla, eikä Pilvenpiirtäjän osalta kaavassa sallita ullakkorakentamista.
4.9. Ympäristön häiriötekijät
Kaava-alueelle osoitettu lisärakentaminen lisää jonkin verran alueen liikennettä ja siten myös liikennelähtöistä melua. Toisaalta lisärakentaminen estää melun leviämisen Kymenlaaksontieltä
kaava-alueen keskiosiin, jolloin se vähentää puistoalueiden melutasoa.
4.10. Kaavamerkinnät ja -määräykset
Kaavamerkinnät ja -määräykset ilmenevät kaavakartalta.
4.11. Nimistö
Kaava-alueen läpi linjatut jalankululle ja polkupyöräilylle varatut kadut/tiet on nimetty Kirkonmäenraitiksi ja Sakaristonmäenraitiksi.

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TOTEUTUS JA AJOITUS
Asemakaavan muutos valmistuu hyväksymismenettelyyn vuoden 2020 aikana ja sen hyväksyy
kaupunginvaltuusto. Kaavamuutoksen saatua lainvoiman voidaan laatia sitova tonttijako ja muodostaa kiinteistöt kaavan mukaisesti. Tämän jälkeen on mahdollista hakea rakennuslupaa uudisrakennusten toteuttamiselle kaava-alueen koillisosaan ja vuokrata autopaikkojen korttelialue.

26

Kouvolassa 1.12.2020

Anne Kangasniemi-Kuikka
kaupunginarkkitehti

Kaisa Niilo-Rämä
kaavoitusarkkitehti

27

