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KUMPUTIE
Pvm. 8.12.2020
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Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 5, Käpylä korttelia 5044, kortteleiden 5038 ja 5039
osia sekä puisto- ja katualueita
Asemakaava 05/004
Diaari / Tela 1541/10.02.04/2020
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa alueen asukkaita,
järjestöjä, kunnan ja valtion viranomaisia sekä muita osallisia varten. Siinä esitetään kaavahankkeen perustietojen lisäksi suunnitelma osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämisestä sekä
vaikutusten arvioinnista.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavoitustyön ajan kohteen omalla sivulla
osoitteessa www.kouvola.fi/kumputie ja sitä täydennetään tarvittaessa.

1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet
1.1

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan Käpylän kaupunginosassa Pikku-Palomäen länsilaidalla. Kaavaalueeseen kuulu julkista puistoa, Kumputien katualuetta sekä kadun molemmilla puolilla olevia rakennettuja korttelialueita. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 6,5 ha.

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti Kouvolan keskustan itäpuolen kaupunkirakenteessa. Suunnittelualueen alustava rajaus on merkitty karttaan punaisella katkoviivalla.
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1.2

Aloite

1.3

Tavoite

1.4

Nykytilanne

Asemakaavan muutos on tullut vireille yksityisen maanomistajan aloitteesta vuonna 2020. Asemakaavan muutos ei sisälly vuoden 2020 kaavoituskatsauksessa esiteltyihin kaavoituksen työohjelman
kohteisiin.

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on päivittää alueen asemakaava vastaamaan toteutunutta tilannetta, nykyajan vaatimuksia ja mahdollistamaan suunniteltu rakentaminen. Alueen asemakaavat
on laadittu pääosin 1960-luvulla. Puisto-osien asemakaavat ovat jopa 1930- ja 40-luvuilta sekä 1990luvun alusta. Päivittämisen tarve on siis ilmeinen. Korttelissa 5044 sijaitseva rivitalo halutaan korvata
uudella ja suunnitelma vaatii rakennusoikeuden lisäyksen asemakaavaan. Samassa yhteydessä on
tarkoituksenmukaista päivittää asemakaavaa myös viereisten korttelialueiden, Kumputien ja puistoalueiden osalta. Viereisissä kortteleissa toteutunut rakentaminen on ylittänyt asemakaavan mukaisen
rakennusoikeuden ja kaavan salliman kerroslukumäärän, jolloin pienetkin muutokset rakennuksissa
ovat kaavan vastaisia ja vaativat poikkeamismenettelyä.
Suunnittelualueen eteläosa on metsää, jossa kulkee polkuja ja rakennettu kevyen liikenteen väylä
Metsolantien ja Kumputien välillä. Pohjoisosassa on yhteensä viisi rivitaloa, joista neljä sijaitsee Kumputien pohjoispuolella. Kaava-alueen keskiosassa Kumputiehen liittyy toinen tonttikatu, Petäjätie.

Kuva 2. Kaavamuutosalueen alustava rajaus on merkitty alueen viistoilmakuvaan (kuva v. 2004).

1.5

Suunnittelualueen eteläosa on metsää, jossa kulkee polkuja ja rakennettu kevyen liikenteen väylä
Metsolantien ja Kumputien välillä. Pohjoisosassa on yhteensä viisi rivitaloa, joista neljä sijaitsee
Kumputien pohjoispuolella. Kaava-alueen keskiosassa Kumputiehen liittyy toinen tonttikatu, Petäjätie.
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Kuva 3. Näkymä Kumputien keskivaiheilta kohti luodetta. Kadun itäreunan rivitalot ovat kadulle päin kaksikerroksisia ja pihalle päin yksikerroksisia.

Kuva 4. Näkymä Kumputieltä korttelin 5044 pohjoispäästä kohti etelää. Ainoa kadun länsipuolella oleva rivitalo on kadun puolelle yksikerroksinen ja pihan puolelle kaksikerroksinen.

Kuva 5. Suunnittelualueen kaakkoisosassa metsä on kallioista, kuivaa ja puoliavointa.
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Kuva 6. Näkymä Kumputieltä lounaaseen kohti Metsolantietä. Kevyen liikenteen väylä yhdistää Pikku-Palomäen keskustan itäosaan.
Metsä on alueen länsiosassa rehevää ja maisematila suljettua.

1.6

Maanomistus

Suunnittelualueen yleiset alueet ja kadut ovat Kouvolan kaupungin omistamia ja korttelialueet
asunto-osakeyhtiöiden omistuksessa.

Kuva 7. Maanomistus suunnittelualueella. Kouvolan kaupungin maa-alueet on merkitty sinisellä ja vuokralle annettu alue vaaleanpunaisella. Valkoisella näkyvät yksityisessä omistuksessa olevat maa-alueet. Suunnittelualueen rajaus on merkitty kuvaan punaisella katkoviivalla.

2 Kaavatilanne
Suunnittelualueeseen vaikuttaa kolme kaavatasoa - maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava
- joista yleispiirteisempi kaava ohjaa aina yksityiskohtaisempaa kaavaa.

2.1

Kymenlaakson maakuntakaava 2040
4

Kuva 8. Kuva 9. Suunnittelualueen sijainti Kymenlaakson maakuntakaava 2040:ssa valkoisella.

Kymenlaakson maakuntakaava 2040 on hyväksytty 15.6.2020. Siinä suunnittelualue on merkitty taajamatoimintojen alue (ruskea / TA), jota koskevat seuraavat määräykset: Alueen
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheytymistä hajanaisesti
ja vajaasti rakennetuilla alueilla sekä taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti ja
taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa
rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava ympäristöönsä niin, että taajaman omaleimaisuus
ja viihtyisyys vahvistuvat ja ympäristö-, luonto- ja kulttuuriperintöarvojen säilyminen turvataan.
Taajama-alueita laajennettaessa tulee turvata sekä olemassa olevien että uusien taajaman osien
yhteydet taajamarakenteen ulkopuolisiin yhtenäisiin virkistysalueisiin. Taajama-alueilla tulee myös
varmistaa niiden sisäisten vapaa-alueiden riittävyys sekä virkistysreitistöjen jatkuvuus.
Yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa
on
turvattava
maakunnallisesti
merkittävien
kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen. Alueen käytön suunnittelussa on huolehdittava kestävän
liikkumisen toimintaedellytyksistä eri liikkumismuodot huomioiden. Rakennettujen alueiden
suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota hulevesien hallintaan ja hulevesitulvien ehkäisyyn.
Suunnittelualue sijoittuu maakuntakaavaan merkityn Seveso III-direktiivin mukaisen
konsultointivyöhykkeen sisälle (harmaa pistekatkoviiva / sev). Merkintää koskevat seuraavat
määräykset: 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.

2.2

Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava

Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavassa (hyväksytty kaupunginvaltuustossa
16.11.2015) suunnittelualue on merkitty informatiivisella merkinnällä taajamatoimintojen alueeksi
(harmaa), jonka maankäyttö on ratkaistu asemakaavalla.
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Kuva 10. Ote keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavasta

2.3

Asemakaava

Suunnittelualue on kokonaisuudessa asemakaavoitettu. Alueen asemakaavat ovat pääosin vanhoja
ja niissä olevat merkinnät eivät vastaa rakentamisen sallitun määrän osalta toteutunutta maankäyttöä
eivätkä puistojen osalta alueen luonnetta.

Kuva 11. Ote asemakaavojen hakemistokartasta. Suunnittelualue on merkitty karttaan punaisella.

Suunnittelualueen itäosassa ja osassa länsiosaa on voimassa 31.05.1963 hyväksytty asemakaava
numero 61:5, Pikku-Palomäki. Siinä oleviin kortteleihin 5038 ja 5039 on merkitty suunnittelualueeseen kuuluvat Rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten korttelialueet (AR). Molemmille korttelialueille on merkitty kaksi tonttia ja niille kummallekin yksi rakennusala, jonka maksimikerrosmääräksi
on merkitty yksi (I). Rakennusoikeutta ei ole merkitty kaavaan. Suunnittelualueeseen kuuluvaa osaa
koskevat myös seuraavat muut asemakaavamääräykset: Korttelien 5038, 5039, 5040, 5041 ja 5043
rakentamattomalle osalla saa tehdä vain rakennuksen käytölle välttämättömät tiet ja on tontti muuten
pidettävä puistomaisessa kunnossa. Kerrokseksi ei lueta sellaisia paloapidättäviä huoneita, joiden
laipio ei kohoa 0,5 m rakennuksen seinän juurella olevan maanpinnan korkeinta kohtaa ylemmäksi.
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Rakennusten tulee täyttää sisäasiainministeriön paloluokittelusta antaman päätöksen vaatimukset.
Suunnittelualueen länsiosassa olevassa osassa kyseistä asemakaavaa on suunnittelualueeseen
kuuluva osa merkitty luonnontilassa säilytettävä puistoalueeksi (PL).
Suunnittelualueen pohjoisosassa on voimassa 31.08.1966 hyväksytty asemakaava numero 76:5,
Sammonkatu. Siinä suunnittelualueen länsiosa on merkitty luonnontilassa säilytettäväksi alueeksi
(PL). Kaavaan on merkitty korttelin 5044 muodostava Rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten
korttelialue (AR) Kumputien länsipuolelle. Korttelialuetta koskevat seuraavat määräykset: Tonteille
sijoitettava yksi autopaikka kutakin asuinhuoneistoa kohden. Tonttien rakentamattomalle osalle saa
tehdä vain rakennusten käytölle välttämättömät tiet ja on tontti muuten pidettävä puistomaisessa
kunnossa. Kasvavia puita ei saa kaataa eikä maanpinnan korkeutta muuttaa ilman järjestysoikeuden
lupaa. Tontista saa rakentaa enintään neljäsosan. Kaavaan on merkitty lähes koko korttelin käsittävä
rakennusala sekä istutettava alueen osa Kumputien reunaan. Rakennusoikeus on ilmoitettu tehokkuusluvulla e=0,2 ja rakennusten maksimikerrosmääräksi on merkitty kaksi (II).
Suunnittelualueen länsiosassa on pieni osa 29.07.1931 hyväksyttyä asemakaavaa numero 1:1, 1. ja
5. kaup.osa. Siinä suunnittelualueeseen kuuluva osa on merkitty istutus-, puisto-, metsä- tai viljelysalueeksi.
Toinen suunnittelualueen itäosassa oleva asemakaavan palanen on 4.9.1946 hyväksytty kaava numero 4:5, Kuusikkotie. Siinä suunnittelualueeseen kuuluva osa on merkitty puistoalueeksi.
Eteläisin osa suunnittelualueesta kuuluu 5.3.1992 hyväksyttyyn asemakaavaan numero 145:5, Metsolanrinne. Siinä suunnittelualueeseen kuuluva osa on merkitty puistoalueeksi (VP) ja nimetty Petäjäharjunpuistoksi.

Kuva 12. Ote ajantasa-asemakaavasta (suunnittelualue rajattu punaisella katkoviivalla)

2.4

Seveso / VAK-ratapihat

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

3.1

Keskeiset selvitykset:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.2

Kouvolan arvokkaat luontokohteet 2008, 3.3.2019 Luontoselvitys Kotkansiipi
Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan luontoselvitys 2012, 19.8.2013 Luontoselvitys Kotkansiipi
Kouvolan metsäsuunnitelmiin liittyvä luontoselvitys: Hinkismäki, Palomäki, Töröstinmäki,
Lehtomäki ja Tanttari, Luontoselvitys Kotkansiipi, 7.12.2017
Kouvolan kaupungin mailla olevat luonnon ydinalueet, Luontoselvitys Kotkansiipi, 24.1.2018
Kouvolan ratapihan VAK-suuronnettomuusriskit 2011 ja 2013, Gaia Consulting Group Oy
Kouvolan kaupungin meluselvitys 2016, 31.3.2016 WSP Finland Oy,
Muutakin kuin rautatieristeys -kirja, 2012 Rurik Wasastjerna
Kouvolan rakennetun ympäristön inventointi, 2009 Kouvolan kaupunki / Rurik Wasastjerna
Kouvolan ydinkeskustan osayleiskaavan hulevesiselvitys, 13.1.2017 Sito Oy

Selvitystarpeet

Suunnittelualueella ei ole selvitystarpeita.

4 Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestely
Kaavoitusprosessi järjestetään siten, että osallisilla eli alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä niillä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia ja kertoa mielipiteensä asiasta.

4.1

Osalliset

Tässä kaavamuutoksessa osallisia ovat:
• Suunnittelualueen ja lähialueiden kiinteistöjen omistajat ja haltijat
• Kaakkois-Suomen ELY-keskus
• Kymenlaakson liitto
• Kymenlaakson museo
• Kymenlaakson Pelastuslaitos
• KSS Verkko Oy ja KSS Lämpö Oy
• Kouvolan Vesi Oy
• Kouvolan kaupungin Asuminen ja ympäristö -toimiala
• Telia Oyj
• Muut osalliset, kuten alueen yrittäjät ja asukkaat
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma toimitetaan tiedoksi Kaakkois-Suomen ELY–keskukselle. Asemakaavan muutoksesta ei järjestetä MRL 66 §:n mukaista viranomaisneuvottelua, elleivät viranomaiset sitä erikseen toivo.
Kaavamuutoksesta järjestetään asukastilaisuus rivitaloyhtiöiden isännöitsijöille ja hallituksen edustajille 14.1.2021.

5 Kaavoituksen eteneminen
Kaavan laadinta on monivaiheinen suunnittelu-, vuorovaikutus- ja päätöksentekoprosessi, jolle
maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) antaa yleiset puitteet. Kaavaprosessiin kuuluu aloitus-, valmistelu-, ehdotus- ja hyväksymisvaiheet.
Kumputien kaavahanke kohdistuu yleisiin virkistysalueisiin ja siihen liittyy maankäyttösopimus, joten kaava ei ole vaikutuksiltaan vähäinen. Kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

5.1

Tavoiteaikataulu

Aloitus ja valmisteluvaihe

Ehdotusvaihe
Hyväksymisvaihe

Asemakaava kuulutetaan vireille (MRL 63 §, MRA 30 §)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittely (MRL 62 §)
Valmisteluvaiheen kuuleminen, kaavaluonnos (MRA 30 §)
Kaavaehdotus valmis, teknisen lautakunnan käsittely
Julkinen nähtävillä olo 30 vrk
(MRL 65 §, MRA 27 §, MRA 28 §)

kevät 2021

Suunnitteilla olevan kaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto
Arvioitu hyväksymiskäsittely ja kaavan hyväksyminen (MRL 52 §)
Kaavan voimaantulo (MRA 93 §)

5.2

16.12.2020
16.12.2020-25.1.2021
16.12.2020-25.1.2021
kevät 2021

Kaavoituksen kulku sekä viestintä- ja osallistumissuunnitelma
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kevät 2021
kesä 2021

1. ALOITUS- JA
VALMISTELUVAIHE
Kaavoitus alkaa eli tulee
vireille ja siihen laaditaan
osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS).
Kaavan sisältöä tarkennetaan laatimalla luonnoksia,
selvityksiä ja arvioimalla
luonnosten vaikutuksia.
Lopputuloksena
kaavaluonnos

syntyy

5.2.1.1

Tiedottaminen

5.2.1.2

Kaavan vireille tulosta, OAS:n ja kaavaluonnoksen nähtävillä olosta tiedotetaan:
Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla www.kouvola.fi/kuulutukset
Kouvolan Sanomissa
www.kouvola.fi/kumputie
OAS, kaavaluonnos, sekä mahdollinen
muu aineisto on nähtävillä määräajan:
Kaupungintalon info-pisteessä (Torikatu 10)
www.kouvola.fi/ kumputie
Suunnittelualueen ja siihen rajautuvien
kiinteistöjen omistajille ja haltijoille,
sekä viranomaisille ja alueen yhdyskuntatekniikkaan liittyville toimijoille toimitetaan valmisteluvaiheen asiakirjat.
Tarvittaessa
suus.

järjestetään

yleisötilai-

2. EHDOTUSVAIHE

5.2.1.3

Kaavaluonnosten pohjalta
laaditaan kaavaehdotus,
jossa huomioidaan osallisten valmisteluvaiheessa
esittämät mielipiteet.

Kaavaehdotuksen nähtävillä olosta tiedotetaan:
• www.kouvola.fi/kuulutukset
• www.kouvola.fi/kumputie
• Kouvolan Sanomissa
• kirjeitse muussa kunnassa
asuvalle maaomistajalle.

Kaavaehdotus esitellään
tekniselle
lautakunnalle
(tela), jonka päätöksellä
ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 14-30 päiväksi.

Tiedottaminen

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

3. HYVÄKSYMISVAIHE

5.2.1.5

Kaupunginvaltuusto
hyväksyy kaavan. Vaikutukseltaan vähäisen kaavamuutoksen hyväksyy Tekninen lautakunta (Tela).

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

4. VOIMAANTULO

Kaavan voimaantulosta ilmoitetaan:
• www.kouvola.fi/kuulutukset
• www.kouvola.fi/kumputie

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

Tiedottaminen
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Miten voin vaikuttaa?

OAS:sta ja kaavaluonnoksesta voi
esittää määräaikaan mennessä
suullisen tai kirjallisen mielipiteen
suoraan kaavoittajalle (ks. yhteystiedot alla) tai kirjaamoon osoitteella:
Kouvolan kaupunki, kirjaamo
PL 85
45100 Kouvola
tai
kirjaamo(at)kouvola.fi
Kaavaluonnoksesta jätetyt mielipiteet kirjataan osaksi kaavan valmisteluasiakirjoja.
Lausunnot pyydetään tarvittaessa viranomaisilta ja yhteisöiltä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
5.2.1.4

Miten voin vaikuttaa?

Kaavaehdotuksesta voi esittää sen
nähtävänäoloaikana tekniselle lautakunnalle osoitetun kirjallisen muistutuksen osoitteella:
Kouvolan kaupunki / Tekninen lautakunta, PL 85, 45100 Kouvola
tai
kirjaamo(at)kouvola.fi
Kaavoittaja antaa jokaiseen muistutukseen vastineen. Vastine toimitetaan niille muistutuksen tehneille,
jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet
ja osoitteensa ilmoittaneet.
Lausunnot pyydetään tarvittaessa viranomaisilta ja yhteisöiltä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
5.2.1.6 Miten voin vaikuttaa?
Valtuuston tai Telan päätöksestä on
mahdollista valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen valitusaikana (30 vrk
päätöksestä) ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO), jos
korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

-

5.3 Asemakaavan laatija
Kaisa Niilo-Rämä
Kaavoitusarkkitehti, Kouvolan kaupunki, Asuminen ja ympäristö
PL 32, 45701 Kuusankoski
Puhelin: 020 615 7404 email: kaisa.niilo-rama@kouvola.fi
Tomi Ristimäki
Suunnitteluavustaja, Kouvolan kaupunki, Asuminen ja ympäristö
PL 32, 45701 Kuusankoski
Puhelin: 020 615 9196 email: tomi.ristimaki@kouvola.fi
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