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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 

1.1 Tunnistetiedot 

 

Kunta   KOUVOLAN KAUPUNKI 

Alueen nimi  Kumputie (05/004) 

  Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 5, Käpylä 
korttelia 5044, kortteleiden 5038 ja 5039 osia, sekä puisto- 
ja katualueita 

Asemakaavan muutoksella muodostuvat kaupunginosan 
5, Käpylä korttelit 5044, korttelien 5038, 5039 osat ja 
puisto-, lähivirkistys-, suojaviher- ja katualueita 
 

Laatija   Kouvolan kaupunki 

Asuminen ja ympäristö / Kaupunkisuunnittelu 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS nähtävillä 16.12.2020-25.1.2021 

  Ilmoitus kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä           
ja kaupungin internet-sivuilla  16.12.2020 

 

Valmisteluvaiheen kuuleminen   

Kuulutus ilmoituslehdessä  16.12.2020 

Kaavaluonnoksen nähtävilläolo  16.12.2020-25.1.2021 

 

Tekninen lautakunta   9.2.2021 

Kuulutus ilmoituslehdessä  17.2.2021 

Julkinen nähtävilläolo  17.2.-22.3.2021 

 

Hyväksyminen  

Kaupunginhallitus   x.x.xxxx 

Kaupunginvaltuusto  x.x.xxxx 
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1.2 Kaava-alueen sijainti 

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

 
Kuva 1. Kaava-alueen sijainti Kouvolan keskustan koillispuolen kaupunkirakenteessa. 

 

1.3 Kaavamuutoksen tarkoitus ja perustelut 

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 1990-luvun 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, Tapiolankadun 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. Tapiolankadun 
osalta tarpeet kaavamuutokselle ovat liikenneturvallisuuteen liittyviä. 

 

1.4 Asemakaavan liiteasiakirjat 

Liite 1. Ote ajantasa-asemakaavasta 

Liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Liite 3. Asemakaavan seurantalomake  

Liite 4. Maanomistuskartta 

Liite 5. Pikku-Palomäen korjaus- ja rakentamistapaohje 
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1.5 Kaavahankkeeseen liittyvät selvitykset 

• 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, Lehto-mäki 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 

 

2 TIIVISTELMÄ 

Asemakaavan muutos on tullut vireille Asunto-osakeyhtiö Solurinteen aloitteesta vuonna 
2020 ja siihen liittyy Asunto-osakeyhtiö Solurinteen kanssa 14.5.2020 laadittu kaavoituksen 
käynnistämissopimus. Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa Asunto-osakeyhtiö 
Solurinteen tontin rakennusoikeutta ja rajoja niin, että uudisrakentaminen tontille olisi 
tarkoituksenmukaista. 

Kaavahanke kuulutettiin vireille 16.12.2020. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli 
nähtävillä 16.12.2020-25.1.2021 välisen ajan ja siitä pyydettiin alueen toimijoilta ja muilta 
osallisilta sekä viranomaisilta palautteet.  

Kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen eli kaavaluonnoksen nähtävillä olo järjestettiin 
16.12.2020-25.1.2021, ja siitä pyydettiin palautetta alueen toimijoilta ja muilta osallisilta sekä 
viranomaisilta. Kaava-alueen kiinteistöjen edustajille järjestettiin esittely- ja 
keskustelutilaisuus 14.1.2021 Teams-etäyhteyden välityksellä. 

Kaavaehdotus oli Teknisen lautakunnan hyväksyttävänä 9.2.2021, jonka jälkeen se asetettiin 
julkisesti nähtäville 17.2.-22.3.2021 väliseksi ajaksi. Nähtävillä olosta oli ilmoitus Kouvolan 
Sanomissa ja Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 17.2.2021. Kaavaehdotuksesta pyydettiin 
lausunnot alueen toimijoilta ja muilta osallisilta sekä viranomaisilta. Lausuntoja saatiin neljä. 
Niissä ei ollut huomautettavaa kaavan sisällöstä. Muistutuksia ei saatu. Kaavakarttaan ei 
tehty muutoksia nähtävillä olon jälkeen. 

Kumputien asemakaavan muutosalue sisältää kaupunkikuvallisesti merkittävän kohteen. 
Rakennetun ympäristön arvojen sekä suunnittelualueen laajuuden ja keskeisen sijainnin 
vuoksi kaavamuutosta ei voida pitää vaikutuksiltaan vähäisenä. Asemakaavan muutoksen 
hyväksyy kaupunginvaltuusto. 
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3 LÄHTÖKOHDAT 
 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
Suunnittelualueen eteläosa on metsää, jossa kulkee alueen asukkaiden tallaamia polkuja ja 
rakennettu etelä-pohjoissuuntainen asfaltoitu 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.  

Suunnittelualueella sijaitsee useita kunnallisteknisiin verkostoihin kuuluvia putkia ja johtoja. 
Alueen keskiosassa Kumputien katualueella kulkee KSS Lämpö Oy:n kaukolämpöputki, 
Kouvolan Veden vesi-, jätevesi- ja hulevesilinjoja sekä sähköyhtiön ja teleoperaattorin johtoja 
ja kaapeleita. Pääosa johdoista ja putkista sijoittuu katualueille. 

Kaava-alue kuuluu Kouvolan ratapihalla tapahtuvien vaarallisten aineiden kuljetusten 
onnettomuusriskien huomiointivyöhykkeeseen.  

 

3.1.2 Maisema 

3.1.2.1 Maisema- ja kaupunkikuva 

Pikku-Palomäen alue on vehreää ja kaavoitusajankohdalleen tyypillistä metsäkaupunkia. 
Koko alue on suunniteltu ja rakennettu lähiöperiaatteen mukaisesti kallioiseen 
metsämaastoon. Rakennukset ja kadut on sijoitettu luonnon muotoja seuraten. Alue koostuu 
metsäkaupungeille omi-naisista matalista pitkänomaisista, kapearunkoisista hissittömistä 
kerrostaloista eli lamellitaloista ja rivitaloista sekä porrashuoneen ympärille rakennetuista 
pistetaloista. Tärkeä lähtökohta metsäkaupungeissa oli asunnon yhteys luontoon sekä 
talojen väljä sijoittelu suhteessa toisiinsa. Suunnittelualueen rivitalot rajaavat kaartuvaa 
katutilaa. Alueen mittakaava on inhimillinen ja miljöö rauhallinen. Laajoja pysäköintialueita ei 
ole ja tontteja ympäröivien metsiköiden maisemallinen vaikutus on merkittävä. 

 
3.1.2.2 Maisemarakenne 

Alue sijoittuu Salpausselän reunamuodostuman lakialueelle kallioiseen rinteeseen. Maasto 
laskee tasaisesti ja melko loivasti itäosan +90 metristä loivasti lounaisosan +75 metriin.  

Alueen maaperä on Geologian tutkimuslaitoksen maaperäkartan mukaan kalliota. 
Suunnittelualueelta ei ole tehty kaupungin toimesta tarkempia maaperätutkimuksia. Kallio 
soveltuu rakentamiseen hyvin, mutta rakennettaessa tulee huomioida mahdolliset kalliossa 
olevat halkeamat ja niissä virtaava vesi. 

Suunnittelualue kuuluu Kouvolan ydinkeskustan pohjoispuoliseen valuma-alueeseen. Alueen 
pinnanmuodoista ja maaperästä johtuen alueen hulevedet johtuvat pois alueelta pääosin 
pintavaluntana. Kasvipeitteisillä alueilla tapahtuu toki myös imeytymistä ja suodattumista. 
Alueen hulevesiverkosto ei ole nykyisellään kattava, vaan se keskittyy Petäjätien ja 
Kumputien risteykseen ja alueen luoteisosaan.  Alueen hulevedet laskevat sen lounaaseen, 
johon myös rakennettu hulevesiverkosto johtaa, ja sieltä edelleen Urheilupuiston kautta 
Kotiharjuun ja lopulta Kuusaanlampeen / Kymijokeen. Vuonna 2017 laaditun 
hulevesiselvityksen mukaan suunnittelualueelle ei kohdistu hulevesiverkoston 
muutospaineita, mutta Urheilupuistoon, jonka kautta suunnittelualueen hulevedet virtaavat, 
tarvitaan mittavia muutoksia lähitulevaisuudessa. Suunnittelualueella on kuitenkin tarve 
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viivyttää hulevesiä, jolloin paine Urheilupuistossa ei muut rankkasateilla kestämättömäksi. 
Kaavamuutosalue ei sijaitse pohjavesialueella. 

 

3.1.3 Luonnonympäristö 
Alueen kasvillisuus on monipuolista ja rehevää. Kallioisilla puistoalueilla kasvillisuus on 
kuivalle kangasmetsälle tyypillistä valtapuulajeina mänty ja pihlaja.  Niissä osissa rinnettä, 
jossa maanpeite on paksumpaa, on kasvillisuus monilajisempaa ja sankempaa. Rivitalojen 
pihoilla kasvillisuus on osin luonnonkasvillisuutta ja osin istutettua. Koska alue on useita 
kymmeniä vuosia vanha, ovat istutetutkin puuvartiset kasvit ehtineet kasvaa kookkaiksi.  

Alueen metsät liittyvät Palomäen luonnon monimuotoisuuden ydinalueeseen, mutta eivät ole 
suoraan osa sitä. Ne muodostavat kuitenkin sekä toiminnallisen että ekologisen 
viheryhteyden Mansikka-ahontien itäpuolisen metsikön ja Palomäen välillä.  

Tapiolantien pohjoisreunalta on löydetty vuonna 2005 kolme steriiliä kangasvuokkoa. 
Kangas-vuokko on uhanalaisuudeltaan vaarantunut (VU) ja siksi rauhoitettu kasvi. 
Kumputien luoteisosasta on tavattu liito-oravaa, jonka useita elinympäristöjä on tunnistettu 
Palomäen alueella. Liito-orava on Suomessa vaarantunut (VU) ja luonnonsuojelulain nojalla 
rauhoitettu laji.  

Suunnittelualueelta on tavattu myös haitallisiksi vieraslajeiksi luokiteltuja jättipalsamia ja 
jättiputkea. 

 

3.1.4 Asuminen ja väestö 
Suunnittelualueella sijaitsee viisi rivitaloa. Rakennus- ja huoneistorekisteritietojen mukaan 
niissä asuu yhteensä 90 asukasta (tilanne 10/2020).  

 

3.1.5 Yhdyskuntarakenne 
Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan ydinkeskustan koillispuolella. Alueen muodostavat 
rivitalot, joissa ei ole palveluita sekä niiden ympärillä olevat metsiköt ja katualueet. 

 

3.1.6 Rakennettu ympäristö 
3.1.6.1 Rakennuskanta ja rakennettu kulttuuriympäristö 

Suunnittelualue ja sen itäpuolinen kerrostaloalue muodostaa yhtenäisen pääosin 1960-
luvulla rakennetun kokonaisuuden, jonka arvot perustuvat rakentamisajankohdalle 
tyypilliseen rakennusten melko vapaaseen sijoitteluun korttelia rajaaviin katuihin nähden.  

Vuonna 2009 laaditussa Kouvolan rakennetun ympäristön inventoinnissa alueelle ei ole 
merkitty yksittäisiä merkittäviä rakennuskohteita, mutta alue on merkitty alkuperäisen asunsa 
säilyttäneeksi miljööksi. Inventoinnissa koko Pikku-Palomäen alue on arvotettu 
maakunnallisesti merkittäväksi topografiaa korostavaksi, kaupunkirakennustaiteellisesti 
ansiokkaaksi kokonaisuudeksi, jolle tulisi laatia suojeluasemakaava ja 
rakentamistapaohjeisto, jolla ohjataan rakennusten ylläpitoa ja korjauksia niiden 
arkkitehtuuria, yksityiskohtia ja materiaaleja kunnioittavaan ja säilyttävään suuntaan. 
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Kuva 2. Kumputie 1 on rakennettu vuonna 1964 ja siinä on yhdeksän asuntoa. Rakennus on kadulle päin 
kaksikerroksinen ja pihan puolelle yksikerroksinen rivitalo, joka koostuu kahdesta lamellista ja niiden välisestä valkeaa 
tiiltä olevasta nivelosasta. Osittain maanpäällisen kellarikerroksen julkisivu on tumman harmaaksi maalattua betonia ja 
asuinkerroksen julkisivu valkoista profiloitua julkisivupeltiä. Ikkunoissa on tehostevärinä käytetty punaista. Autotallit 
ja sisäänkäynti on sijoitettu kellarikerrokseen. Taloyhtiön jätehuone on sijoitettu kadun varteen rakennuksen 
länsipuolelle. 

 

 

Kuva 3. Kumputie 3 on rakennettu vuonna 1965. Rakennus on porrastettu kahden itäisimmän asunnon länsipuolelta ja 
siinä on yhtensä 10 asuntoa. Rakennus on kadulle päin kaksikerroksinen ja pihan puolelle yksikerroksinen rivitalo. 
Osittain maanpälliseen kellarikerrokseen on sijoitettu autotallit, mutta myös muita tiloja. Rakennuksen päädyt ovat 
valkeaa tiiltä ja kadun puoleiset julkisivut vaalean ja tumman ruskeaa julkisivulevyä, joka muodostaa ikkunoiden 
kanssa nauhamaisen elementin. 

 

            
Kuvat 4. ja 4. Kumputie 5 ja 7 on rakennettu vuonna 1966 ja ne muodostuvat suorista lamelleista.  Rakennukset ovat 
kadulle päin kaksikerroksisia ja pihan puolelle yksikerroksisia rivitaloja, joiden kadun puoleinen julkisivu koostuu 
tumman ruskealla laudoituksella vuoratusta asuinkerroksesta ja vaalean harmaaksi maalatusta betonisesta 
kellarikerroksesta, johon on sijoitettu autotallit ja aputiloja. Rakennusten päätyjulkisivut ovat valkeaksi maalattua 
betonia. Kumputie 5:ssä asuntoja on kuusi ja Kumputie 7:ssä niitä on yhdeksän. Rakennukset ovat erillisillä tonteilla, 
mutta hallinnollisesti samaa asunto-osakeyhtiötä. 
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Kuva 1. Kumputie 10 on rakennettu vasta vuonna 1969 ja tämän vuoksi se poikkeaa Kumputien pohjoispuolisista 
rivitaloista muun muassa julkisivumateriaalin osalta. Rakennuksen julkisivut ovat punaruskeaksi maalattua leveä 
pystylautaa ja keltaista tiiltä. Rakennus on porrastettu kadun kaarteen mukaisesti neljään eri osaan ja sen räystästä on 
korostettu leveällä vaakalaudoituksella. Rakennus on kadulle päin yksikerroksinen ja pihan puolelle kaksikerroksinen. 

 

3.1.6.2 Muinaismuistot 
Kaavamuutosalueella ei ole tiedossa olevia muinaismuistolain (295/63) mukaisia kiinteitä 
muinaisjäännöksiä tai muuta arkeologista kulttuuriperintöä. 

 

3.1.6.3 Liikenne- ja katualueet 
Suunnittelualueella sijaitsee kolme eri katua. Kumputie, Petäjätie ja Tapiolankatu ovat kaikki 
liityntäkatuja, jolla nopeusrajoitus on 30 km/h. Tapiolankatu on päättyvä katu, joka liittyy 
Mansikka-ahontiehen ainoastaan kevyen liikenteen reittinä. Kadun suunnittelualueella 
olevalla osalla ei ole kääntymispaikkaa eikä erillistä kevyen liikenteen väylää, vaikka se toimii 
osana pyöräilyverkkoa. Liikennemäärät eivät ole kaduilla suuria ja Kumputiellä on läpiajon 
kieltävä merkki, joka ei kuitenkaan koske linja-autoja eikä takseja. 

Kumputiellä kulkee linja-autoreitti, jonka pysäkit sijaitsevat kadun luoteiskaarteessa ja 
Petäjätien risteyksen kohdalla vain toisella puolella katua. 

 

3.1.6.4 Tekninen huolto 
Suunnittelualueella kulkee KSS Lämpö Oy:n kaukolämpölinja, johon kolme alueen 
rakennuksista on liitetty. Alueella olevat vesi- ja viemärijohdot sekä sähkö- ja telekaapelit 
sijaitsevat katualueilla.  

Selvityksen mukaan suunnittelualueen aurinkoenergiapotentiaali on hyvä etenkin kattojen 
etelään suuntautuvilla lappeilla. Geoenergian kannalta alue on otollista kallioisen maaperän 
ja keskiarvoa paremmin lämpöä johtavan kivilajin vuoksi. 
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Kuva 1. Suunnittelualueen johtokartta 

 

3.1.7 Palvelut ja työpaikat 
Alue sijaitsee Kouvolan ydinkeskustan koillispuolella. Siellä ei ole palveluita tai työpaikkoja. 
Lähimmät kaupalliset palvelut sijaitsevat noin 600 metrin päässä alueen itäpuolella. 
Liikuntapalvelut sijaitsevat alueen itäpuolella Mansikkamäen koulun yhteydessä sekä 
Urheilupuistossa noin kilometrin päässä alueen länsipuolella. Koulun eteläpuolella toimii 
myös päiväkoti ja kerrostalojen katutasossa joitakin palveluja.   

 

3.1.8 Virkistysalueet ja viherverkko 
Noin puolet suunnittelualueesta on metsää, joka liittyy suoraan Palomäen laajaan 
virkistysalueeseen. Metsä tarjoaa alueen asukkaille suoran virkistysyhteyden sekä 
rakennetuille kuntopoluille että marjametsiin. Kaupungin metsäprofiloinnissa Palomäki on 
luokiteltu monimuotoiseksi ulkoilualueeksi. Suunnittelualueella ei ole rakennettuja 
viheralueita/puistoja Mansikka-ahontien ja Kumputien risteyksessä olevaa pientä kulmausta 
lukuun ottamatta. 
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Kuva 2. Kapea metsäkaistale yhdistää Karjalankadun reunan metsiköt Palomäkeen. 

 

3.1.9 Maanomistus 
Suunnittelualueen korttelialueet ovat yksityisessä omistuksessa. Kouvolan kaupunki omistaa 
puisto- ja katualueet. Maanomistus on esitetty kartalla kaavan liitteessä 4. 

 

3.1.10 Ympäristöterveys 
3.1.10.1 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.  

Suunnittelualueelle aiheuttaa melua vain sen eteläpuolella oleva Karjalankatu. 
Meluselvityksen mukaan keskiäänitaso säilyy ohjearvojen hyväksyttävällä puolella (50.0 dB 
tai alle) koko suunnittelualueella. 

   

Kuva 3. Suunnittelualueen päivä- ja yöajan keskiäänitasot. 
  

PALOMÄKI 
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3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kymenlaakson maakuntakaava 2040 

 
Kuva 4. 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. 
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3.2.2 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. 

 
Kuva 5. Ote keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavasta (suunnittelualue rajattu valkoisella) 

 

3.2.3 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 5. Ote asemakaavojen hakemistokartasta. Suunnittelualue on merkitty karttaan punaisella katkoviivalla. 
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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. 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). 

 
Kuva 6. Ote ajantasa-asemakaavasta (suunnittelualue rajattu punaisella katkoviivalla) 
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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. 

 

3.2.4 Rakennusjärjestys 
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kouvolan kaupungin rakennusjärjestyksen 08.02.2021 (§ 
5). 

 

3.2.5 Pohjakartta 
Pohjakartta on MRL 54 a §:n mukainen. 

 

 

4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 

4.1 Suunnittelun tarve 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa kaavaa siten, että As Oy Solurinteen 
korvaaminen uudisrakennuksella on mahdollista, alueen arvojen säilyminen taataan, ja että 
kaava vastaa muilta osin nykyajan tarpeita. 

 

4.2 Suunnittelun käynnistys ja sitä koskevat päätökset 

Asemakaavan muutos on tullut vireille Asunto Oy Solurinteen aloitteesta vuonna 2020 ja 
siihen liittyy Asunto Oy Solurinteen kanssa 14.5.2020 laadittu kaavoituksen 
käynnistämissopimus.  

 

4.3 Maankäyttösopimus 

Kaavamuutokseen liittyy maankäyttösopimus, joka koskee korttelia 5044. 
Maankäyttösopimuksessa määritetään kaavamuutoksen myötä kasvavan rakennusoikeuden 
hinta. 

 

4.4 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.4.1 Osalliset 
Suunnittelualueen ja lähialueiden kiinteistöjen omistajat ja haltijat, asukkaat sekä alueella 
työskentelevät: 
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• Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
• Kymenlaakson liitto 
• Kymenlaakson pelastuslaitos 
• Kymenlaakson museo  
• Kouvolan Vesi Oy 
• KSS Lämpö Oy ja KSS Verkko Oy 
• Telia Oyj 
• Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut, yhdyskuntatekniikka, rakennusvalvonta sekä 

maaomaisuus ja paikkatieto   
• Muut osalliset, kuten alueen yrittäjät ja asukkaat 

 

4.4.2 Vireilletulo 
Kaavahanke kuulutettiin vireille 16.12.2020. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli 
nähtävillä 16.12.2020-25.1.2021 välisen ajan ja siitä pyydettiin alueen toimijoilta ja muilta 
osallisilta sekä viranomaisilta palautteet.  

 

4.4.3 Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt 
Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavoituksen vaiheista on kerrottu 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka on asemakaavan liite 2. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää suunnittelun edetessä. Kaava-alueen kiinteistöjen 
edustajille järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus 14.1.2021 Teams-etäyhteyden 
välityksellä. Tilaisuuteen osallistui viisi kiinteistöjen edustajaa, kaksi kaupunkisuunnittelun 
edustajaa sekä Kouvolan Veden edustaja. 

 

4.4.4 Viranomaisyhteistyö 
Kaavamuutoksesta ei ole järjestetty MRL 66 §:n mukaista viranomaisneuvottelua, koska sitä 
ei ole nähty tarpeelliseksi. 

 

4.4.5 Valmisteluvaiheen kuuleminen, kaavaluonnos 
Kaavamuutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen järjestettiin 16.12.2020-25.1.2021, jolloin 
kaavaluonnos ja siihen liittyvä kaavaselostus sekä muut liitteet olivat nähtävillä sekä kaavan 
internetsivuilla että kaupungintalon info-pisteessä.  Kaavaluonnoksen nähtävilläolosta 
tiedotettiin kuulutuksella Kouvolan Sanomissa ja Kouvolan kaupungin internetsivuilla 
16.12.2020. Kaavaluonnoksesta pyydettiin palautetta alueen osallisilta ja tarvittavilta 
viranomaisilta. 

 

4.4.6 Asemakaavamuutoksen julkinen nähtävilläolo, kaavaehdotus 
Tekninen lautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen kokouksessaan 9.2.2021 ja päätti asettaa 
sen julkisesti nähtäville (MRL 65§ MRA 27§) 17.2.-22.3.2021 väliseksi ajaksi. 
Kaavaehdotuksen nähtävilläolosta oli kuulutus Kouvolan Sanomissa ja Kouvolan kaupungin 
verkkosivuilla 17.2.2021. Nähtävilläoloaikana kaavaehdotuksesta saatiin neljä lausuntoa. 
Muistutuksia ei jätetty.  
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4.5 Kaavaratkaisun perusteet 

4.5.1 Mielipiteet ja niiden huomioiminen (kannanotot ja lausunnot sekä vaikutukset 
kaavaratkaisuun) 

4.5.1.1 Asemakaavamuutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
nähtävillä-olo sekä valmisteluvaiheen kuuleminen 

Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos olivat 
nähtävillä 16.12.2020-25.1.2021. Niistä saatiin yhteensä kolme palautetta. 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus totesi lausunnossaan seuraavaa: Asemakaavamuutoksen 
tarkoituksena on päivittää alueen asemakaava vastaamaan toteutunutta tilannetta, 
nykyajan vaatimuksia ja mahdollistamaan suunniteltu rakentaminen. Kaavaselostuksen 
mukaan alueen asemakaavat on laadittu pääosin 1960-luvulla. Puisto-osien asemakaavat 
ovat jopa 1930- ja 40-luvuilta sekä 1990- luvun alusta. Vanhentuneiden asemakaavojen 
päivittämisen tarve on paikallaan. 
 
Ohjaavat kaavat tukevat po. maankäyttöä. Asemakaavaluonnoksessa esitetty 
kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa Kymenlaakson maakuntakaava 2040:n eikä Kouvolan 
keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan kanssa. 
 
Asemakaavassa kaavamerkinnöin ja -määräyksin ohjataan hulevesien käsittelyä sekä 
huomioidaan yhdyskuntateknisen huollon rakentaminen. Lisäksi kaavassa huomioidaan 
läheisen VAK-ratapihan turvallisuusriskit ja turvallisuusselvitys. Laadittu 
asemakaavamuutos täyttää MRL 54 §:n mukaiset asemakaavan sisältövaatimukset. 
 

Palautteen vaikutus kaavan sisältöön: Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto 
merkitään tiedoksi. 

 
Kymenlaakson museo totesi lausunnossaan seuraavaa: Suunnittelualue on osa Pikku-
Palomäkeä, joka on vuonna 2009 valmistuneessa Kouvolan rakennetun ympäristön 
inventoinnissa (Kouvolan kaupunki/ Rurik Wasastjerna) arvotettu alueen topografiaa 
korostavana ja kaupunkirakennustaiteellisesti ansiokkaana kokonaisuutena 
maakunnallisesti merkittäväksi. Lisäksi alueen asuinrakennusten arkkitehtuuri on arvotettu 
paikallisesti merkittäväksi. Inventoinnissa suositeltiin, että alueelle tulisi laatia 
suojeluasemakaava ja rakentamistapaohjeisto, jolla ohjataan rakennusten ylläpitoa ja 
korjauksia niiden arkkitehtuuria, yksityiskohtia ja materiaaleja kunnioittavaan ja 
säilyttävään suuntaan. 
 
Yksi kaavamuutoshankkeen tavoitteista on mahdollistaa korttelissa 5044, osoitteessa 
Kumputie 10 sijaitsevan rivitalon purkaminen ja korvaaminen uudella. Rivitalo on 
valmistunut vuonna 1969. Kumputie 10 on osa yhtenäisenä säilynyttä Pikku-Palomäen 
arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti laadukasta miljöötä, jonka vanhan rivitalon 
purkaminen ja uuden rakentaminen rikkoisi. 1960-luvun rakennukset ovat uhanalaista 
kulttuuriperintöä, jonka arvoja ei vielä välttämättä yleisesti nähdä. Museo toteaa, että 
suunnittelualueen asemakaavan tulisi ohjata kaikkien alkuperäisten rakennusten ja alueen 
yhtenäisyyden sekä ominaispiirteiden säilyttämiseen. 
 
Asemakaavan tueksi liitetään erilliset ja ohjeelliset korjaus- ja rakentamistapaohjeet. 
Asemakaavaluonnoksessa esitetään suojeltavaksi korttelit 5038 ja 5039, joissa sijaitsevat 
Kumputie 1, 3, 5 ja 7:n rivitalot. Kaavaluonnoksen määräyksen mukaan korttelit ovat 
alueita, joilla ymparisto säilytetään. Säilyttämistä ohjaa kaavakartalle kirjattu 
rakentamistapaohje, jonka mukaan rakennusten tulee olla pulpettikattoisia. Rakennusten 
päätyihin tai kadun puolelle ei saa sijoittaa autokatoksia, huvimajoja tai muita rakennuksia 
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tai rakennelmia. Rakennusten pihan puolelle saa sen sijaan sijoittaa oleskeluun Ja 
kiinteistönhuoltoon liittyviä rakennuksia ja rakennelmia. Kortteleissa 5038 Ja 5039 tulee 
noudattaa 1960-luvulle tyypillistä pelkistettyä julkisivusommittelua ja jättää rakennusten 
väleihin tilaa. 
 
Museo toteaa, että kaavakartan rakentamistapaohjeeseen tulee lisätä maininta siitä, että 
suojeltujen kortteleiden korjaus- ja muutostöitä suunniteltaessa tulee olla yhteydessä 
museoviranomaiseen.  
 
Kaava-alueelta tai sen välittömästä läheisyydestä ei tunneta muinaismuistolain (295/1963) 
rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muuta arkeologista kulttuuriperintöä. 
Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta ei tarvita lisäselvityksiä. 
 

Palautteen vaikutus kaavan sisältöön: Kymenlaakson museon lausunto merkitään 
tiedoksi. Kaavamerkintä /s, alue jolla ympäristö säilytetään lisätään myös kortteliin 
5044. Lisäksi kaavamääräyksiä muutetaan rakentamistapaa koskeva määräys 
”Kortteleissa 5038 ja 5039 tulee noudattaa 1960-luvulle tyypillistä pelkistettyä 
julkisivusommittelua ja jättää rakennusten väleihin tilaa.” koskemaan myös korttelia 
5044. Kyseisen kaavamääräyksen loppuun lisätään seuraava määräys: ”Kortteleiden 
5038, 5039 ja 5044 korjaus- ja muutostöitä suunniteltaessa tulee olla yhteydessä 
toimivaltaiseen museoviranomaiseen.” 

 
 
Kouvolan Vesi Oy totesi lausunnossaan seuraavaa: Kumputien asemakaavan muutoksesta 
järjestettiin etäasukastilaisuus 14.1.2021, jossa nousi esiin tarve kuivatuksen parantamiselle 
katualueella korttelin 5044 kohdalla. Tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta 
asemakaavaluonnokseen. Kouvolan Vesi Oy:llä ei ole kaavaluonnokseen huomautettavaa. 
 

Palautteen vaikutus kaavan sisältöön: Kouvolan Veden lausunto merkitään tiedoksi. 
 

 

4.5.1.2 Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo 
Asemakaavamuutoksen ehdotus oli julkisesti nähtävillä 17.2.-22.3.2021. Siitä saatiin 
yhteensä neljä lausuntoa. 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus totesi lausunnossaan seuraavaa: Kaakkois-Suomen ELY-
keskus on lausunut po. asemakaavamuutoksesta sen valmisteluvaiheessa 25.1.2021. 
Kaavaluonnoksesta annetuissa lausunnoissa ja huomautuksissa ei ole tullut esille 
sellaista uutta tietoa, jonka vuoksi ELY-keskuksen tulisi muuttaa kantaansa 
asemakaavamuutokseen. Laadittu asemakaavamuutos on toteutettavissa ja se täyttää 
edelleenkin MRL 54 §:n mukaiset asemakaavan sisältövaatimukset. 
 

Kaavoittajan vastine: Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto merkitään tiedoksi. 
 
Kymenlaakson museo totesi lausunnossaan seuraavaa: Kymenlaakson museo on 
lausunut arkeologisesta kulttuuriperinnöstä ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä 
kaavahankkeen valmisteluvaiheen yhteydessä 25.1.2021 (KyM22). Museon huomiot on 
otettu kaavaehdotuksessa asianmukaisesti huomioon. Museolla ei ole lisättävää 
lausuntoon. 
 

Kaavoittajan vastine: Kymenlaakson museon lausunto merkitään tiedoksi.  
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Kouvolan Vesi Oy totesi lausunnossaan seuraavaa: Kouvolan Vesi Oy:llä ei ole 
tarkennettavaa kaavamuutoksen aloitusvaiheen lausuntoonsa. Kouvolan Vedellä ei ole 
asemakaavaan huomautettavaa. 
 

Kaavoittajan vastine: Kouvolan Veden lausunto merkitään tiedoksi. 
 

Kymenlaakson pelastuslaitos totesi lausunnossaan seuraavaa: Kaava-alue sijaitsee 
osittain pelastustoimen määrittämällä 1-riskialueella ja osittain 2-riskialueella. Kouvolan 
paloasema sijaitsee 2,7 km etäisyydellä alueesta, joten alue todennäköisesti tavoitetaan 
pelastustoimen riskialuemäärityksen mukaisessa tavoiteajassa.  
 
Kaava-alue kuuluu Kouvolan ratapihalla tapahtuvien vaarallisten aineiden kuljetusten 
onnettomuusriskien huomiointivyöhykkeeseen, alue sijaitsee noin 800 m etäisyydellä 
kemikaaliratapihasta. Kaavaehdotuksessa on huomioitu kemikaaliratapihan aiheuttamat 
riskitekijät. Pelastusviranomaisella ei ole huomauttamista esitettyyn kaavaehdotukseen. 
 

Kaavoittajan vastine: Kymenlaakson pelastuslaitoksen lausunto merkitään tiedoksi. 
 

Kymenlaakson liitto, KSS Verkko Oy, KSS Lämpö Oy ja Telia Oyj eivät antaneet 
lausuntoa kaavaehdotuksesta. 

 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 

5.1 Kaavan rakenne 

Kaavaratkaisu sisältää Kumputien eteläpuolelle sijoittuvan korttelin 5044 sekä osat kadun 
pohjoispuolella sijaitsevista kortteleista 5038 ja 5039. Lisäksi kaava-alueeseen kuuluu 
Kumputien eteläpuolella sijaitseva Petäjäharjunpuisto, alueen kaakkoiskulmassa olevan 
Kelopuiston osa, Tapiolankatu sekä muita pienempiä puistoalueita. 

 

5.1.1 Mitoitus 
Kortteleiden ja tonttien rakennusoikeus on merkitty rakennusaloittain ja ilmoitettu 
kerrosalaneliömetreinä. Kaavaan merkitty rakennusoikeus perustuu rakennusten 
toteutuneeseen rakentamisen määrään, aikaisempaan asemakaavaan sekä 
yhdenvertaisuuteen. Aikaisemmassa asemakaavassa rakennusoikeuksia ei ole määritelty 
Kumputien pohjoispuolen kortteleissa kaavakarttaan, vaan rakennusoikeudet on tulkittu 
rakennusalan ja kerrosmäärän perusteella. Kaavamuutoksessa rakennusoikeuden 
määrittämisessä on huomioitu toteutunut rakennusoikeus sekä muun muassa jätehuoneiden 
viemä rakennusoikeus. Rakennusoikeutta ei kuitenkaan ole nostettu niin paljoa, että 
kiinteistön arvonnousu ylittäisi maankäyttösopimuksen kynnysarvon. Tästä periaatteesta 
poikkeuksena kortteli 5044, jossa maankäyttösopimuksen laatimisesta on sovittu jo kaavan 
käynnistämisvaiheessa. 

Korttelissa 5044 kaavaan on merkitty rakennusalalle asuinrakennusten rakennusoikeudeksi 
1 200 k-m² ja auton säilytyspaikoille 300 k-m². Korttelin 5039 pohjoisemman tontin 
rakennusoikeudeksi on merkitty 1 280 k-m² ja eteläisemmän 750 k-m². korttelin 5 038 
läntisemmälle tontille on merkitty rakennusoikeudeksi 1 130 k-m² ja itäisemmälle 1 450 k-m².   
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Suurimmaksi sallituksi kerrosmääräksi on kaikissa kaava-alueen kortteleissa merkitty kaksi 
(II), joka vastaa nykyisin toteutunutta tilannetta ja mahdollistaa erilaiset rinneratkaisut 
jatkossakin. 

 
Kuva 6. Ote kaavamuutoksen ehdotuksesta 

 

5.1.2 Palvelut 
Kaavassa ei ole osoitettu alueelle palveluita. Palveluiden sijoittuminen alueelle lisäisi 
liikennettä eikä alueen saavutettavuus ole paras mahdollinen. Myöskään pysäköinnille ei ole 
asukkaiden tarpeiden lisäksi tilaa. 

 

5.1.3 Aluevaraukset 
5.1.3.1 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue (AR) 

Kaavamuutosalueen korttelialueet on merkitty rivitalojen ja muiden kytkettyjen 
asuinrakennusten korttelialueiksi (AR).  Korttelialueille on merkitty rakennusalat, jotka 
noudattelevat alkuperäistä kaavaratkaisua ja turvaavat alueen arvot, mutta jotka antavat 
hieman väljyyttä uudisrakentamisratkaisuille. Rakennusaloille on merkitty rakennusoikeudet 
ja suurimmat sallitut kerrosmäärät.  

Korttelialueiden takaosiin on merkitty istutettava alueen osa, jolla halutaan taata pihojen 
vehreys ja luonteva liittyminen vireisten kerrostalojen piha-alueisiin. Istutettavan alueen ja 
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rakennusalan väliin on merkitty toinen rakennusala, johon on mahdollista sijoittaa oleskeluun 
ja varastointiin liittyviä rakennuksia ja rakennelmia. Alueelle ei ole kuitenkaan merkitty erillistä 
rakennusoikeutta, vaan rakentamisen laajuutta ohjataan rakennusjärjestyksellä. 
Rakennusten ja rakennelmien sijoittaminen rakennusten päätyihin tai rakennuksen ja kadun 
väliin on kielletty erillisellä kaavamääräyksellä. Tällä halutaan säilyttää alueelle ominainen 
rakennusten ja kadun välinen avoin tila.  

Kortteleita 5038, 5039 ja 5044 koskee määräys ”alue, jolla ympäristö säilytetään” (/s). 
Merkintä tarkoittaa, että alueen rakennusten massoittelu ja sijoittelu tulee säilyttää ja 
rakennusten korjaamisessa ja korvaamisessa uusilla rakennuksilla tulee huomioida alueen 
arvot yhtenäisenä 1960-luvulla toteutuneena kokonaisuutena. Rakennusten korjaamisessa ja 
rakentamisessa tulee noudattaa rakentamistapaa ohjaavien kaavamääräysten lisäksi 
alueelle laadittuja korjaus- ja rakentamistapaohjeita ja olla yhteydessä toimivaltaiseen 
museoviranomaiseen jo hankkeen suunnitteluvaiheessa.  

Petäjätien ja Kumputien risteyksen itäpuolella olevalle tontille on merkitty johtoa varten 
varattu alueen osa. 

 

5.1.3.2 Puisto (VP) 
Kaava-alueen itäosassa on pieni puistoalue. Kaavaan ei ole merkitty erityisiä määräyksiä sen 
osalta. Puisto on kooltaan vähäpätöinen, mutta se toimii eräänlaisena porttina Kumputielle ja 
on siten kaupunkikuvallisesti tärkeä. 

 

5.1.3.3 Lähivirkistysalue (VL) 
Kaava-alueen etelä- ja länsiosa ovat lähivirkistysaluetta. Metsäisen lähivirkistysalueen 
keskiosaan on merkitty ohjeellinen hulevesien käsittelyalue, jonka tarkoitus on osoittaa 
hulevesien viivytyspainanteen / avo-ojan paikka.  

 

5.1.3.4 Suojaviheralue (EV) 
Kaava-alueen kaakkoisosan metsäinen saareke on merkitty suojaviheralueeksi. Alue 
sijaitsee Karjalankadun melualueella, eikä sitä voi siten osoittaa virkistysalueeksi. Osa 
nykyisestä metsiköstä on muutettu katualueeksi, jotta Tapiolankadun päähän saadaan 
rakennettua kääntöpaikka. Suojaviheralueelle on merkitty ohjeellinen hulevesien 
käsittelyalue, johon voidaan sijoittaa hulevesien viivytysallas. Alueen kookos puusto on syytä 
ottaa huomioon tarkemmassa suunnittelussa. 

 

5.1.3.5 Katualueet 
Kumputien ja Tapiolankadun katualueita on laajennettu nykyiseen kaavaan verrattuna. 
Tapiolankadun osalta levennyksellä mahdollistetaan kääntöpaikan ja erillisen kevyen 
liikenteen väylän rakentaminen. Kaavatyön aikana kääntöpaikka on suunniteltu lähelle 
Mansikka-ahontietä niin, että kadun ja kevyen liikenteen väylän tasausta lasketaan 
nykyisestä. Kevyen liikenteen väylä on suunniteltu Tapiolankadun pohjoislaitaan. Kumputiellä 
levennys auttaa muun muassa hulevesien hallinnan vaatimien rakenteiden sijoittamisessa. 
Katualueen pohjoisreunassa on havaittu vuonna 2005 harvinaisen kasvilajin esiintymä. 
Ennen alueella tehtäviä rakennustoimenpiteitä tulee harvinaisen kasvilajiesiintymän tilanne 
selvittää ja tarvittaessa siirtää esiintymä ympäristöviranomaisen ohjeistuksen mukaisesti. 
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Tähän asemakaavan muutokseen liittyy muita erityisiä määräyksiä: 

PYSÄKÖINTIPAIKKAMÄÄRÄYKSET 

1 autopaikka / 85 k-m2 tai vähintään 1 autopaikka / asunto 

1 pyöräpaikka / 50 k-m2 

 

HULEVEDET JA YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO 

Rakennusluvan yhteydessä on laadittava kiinteistökohtainen hulevesisuunnitelma ja siitä 
tulee pyytää tarvittavat viranomaislausunnot. 

Kortteleissa 5038, 5039 ja 5044 rakennusalalle ja sen ulkopuolelle saa sijoittaa tontin ja 
korttelialueen yhteiskuntateknistä huoltoa palvelevia johtoja, laitteita, rakennuksia ja muita 
rakennelmia.  

 

KIINTEISTÖJEN TURVALLISUUS 

Uudisrakennukset tulee varustaa pelastusviranomaisen hyväksymillä kaasuntunnistimilla 
sekä automaattisesti sulkeutuvalla koneellisella ilmastoinnilla. Rakennusluvan yhteydessä 
tulee esittää suunnitelma pelastustoimenpiteistä huomioiden läheisen VAK-ratapihan 
turvallisuusriskit sekä ratapihan turvallisuusselvitys. Rakennusluvasta on pyydettävä 
pelastusviranomaisen lausunto. 

 

RAKENTAMISTAPA 

Rakennusten tulee olla pulpettikattoisia. Rakennusten päätyihin tai kadun puolelle ei saa 
sijoittaa autokatoksia, huvimajoja tai muita rakennuksia tai rakennelmia. Rakennusten pihan 
puolelle saa sen sijaan sijoittaa oleskeluun ja kiinteistönhuoltoon liittyviä rakennuksia ja 
rakennelmia. Kortteleissa 5038, 5039 ja 5044 tulee noudattaa 1960-luvulle tyypillistä 
pelkistettyä julkisivusommittelua ja jättää rakennusten väleihin tilaa. Kortteleiden 5038, 5039 
ja 5044 korjaus- ja muutostöitä suunniteltaessa tulee olla yhteydessä toimivaltaiseen 
museoviranomaiseen. 

Tontin rakentamattomasta osasta saadaan päällystää liikenteelle ja pihamaan toiminnoille 
välttämätön osa. Muu osa tontista on varustettava istutuksin ja pidettävä hoidettuna. 
Rakennusluvan yhteydessä on esitettävä tonttia koskeva pihajärjestely- ja 
istutussuunnitelma, joka on toteutettava rakentamisen yhteydessä.  

 

MUUT ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET 

Puisto-, lähivirkistys- ja suojaviheralueelle saa sijoittaa yhdyskuntateknisiin järjestelmiin, 
verkostoihin ja niiden huoltoon liittyviä johtoja, putkia, rakennelmia ja laitteita. 
Lähivirkistysalue on säilytettävä puustoisena ja mahdollisimman luonnontilaisena huomioiden 
hulevesien luonnonmukaisen käsittelyn tarpeet. 

Olemassa olevalle/ennen 1.1.2020 rakennusluvan saaneelle rakennukselle voidaan myöntää 
muutos- ja korjaustöiden rakennuslupa sen estämättä, mitä asemakaavassa on määrätty 
tontin rakennusalasta, silloin kun olemassa oleva rakennus sijaitsee sen alueen ulkopuolella, 
joka on kaavassa merkitty rakennusalaksi 

Katualueisiin rajautuvilla tonttien osilla tulee varautua mahdollisiin johtorasitteiden 
perustamisiin. 
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Asemakaavaan liittyy erilliset korjaus- ja rakentamistapaohjeet. Korjaus- ja 
rakentamistapaohjeet ovat ohjeellisia. 

 

TONTTIJAKO  

Tämän asemakaavan muutoksen alueella rakennuskortteliin on laadittava erillinen tonttijako. 

 

5.2 Kaavan vaikutukset 

5.2.1 Rakennettu ympäristö, kaupunkikuva ja kulttuuriperinnön vaaliminen 
Rakennetun ympäristön osalta kaavamuutoksen vaikutukset ovat vähäiset, sillä kaavassa ei 
ole osoitettu uusia rakennuspaikkoja. Kaavaratkaisu ei myöskään mahdollista kaupunkikuvan 
kannalta merkittävien muutosten tekemistä alueella. Se antaa kuitenkin mahdollisuuksia 
hieman nykyisestä poikkeavaan rakentamiseen nykyistä väljempien rakennusalojen 
puitteissa. Positiivisiksi vaikutuksiksi voidaan lukea alueen kaupunkikuvallisten ja rakennetun 
kulttuuriympäristön arvojen turvaaminen suojelumerkinnän sekä korjaus- ja 
rakentamistapaohjeen kautta.  

 

5.2.2 Tekninen huolto 
Kaavamuutoksella ei ole merkittävää vaikutusta alueen tekniseen huoltoon. Teknisen huollon 
johdot ja kaapelit kulkevat pääosin yleisillä katu- ja puistoalueilla, joiden rajauksia ei ole 
kaavamuutoksessa merkittävästi muutettu. Kaavaratkaisu mahdollistaa yhdyskuntateknisten 
järjestelmien sijoittamisen yleisille alueille sekä korttelialueille ja myös korttelin 5038 läpi 
kulkevat verkon osat on huomioitu erillisellä kaavamerkinnällä. Kaavassa esitetyt ohjeelliset 
hulevesien käsittelyalueiden varaukset ohjaavat alueen hulevesien hallinnan ratkaisuja. 
Hulevesien viivyttäminen kaava-alueella helpottaa tilannetta Urheilupuistossa, jossa 
hulevesiverkoston kapasiteetin riittävyyden kanssa on ongelmia. 

 

5.2.3 Yhdyskuntarakentamisen kustannukset 
Asemakaavan muutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia yhdyskuntarakentamisen 
kustannuksiin, eikä kaavan mahdollinen toteuttaminen korttelialueiden osalta aiheuta 
muutoksia olemassa oleviin yhdyskuntateknisiin järjestelmiin. Ainoastaan Tapiolankadun 
kääntöpaikan ja kevyen liikenteen yhteyden rakentaminen sekä parannettavat 
hulevesiratkaisut lisäävät kustannuksia. 

 

5.2.4 Liikenne 
Asemakaavan muuttaminen ei aiheuta merkittäviä muutoksia alueen liikennejärjestelmään. 
Tapiolankadun leventäminen mahdollistaa erillisen kevyen liikenteen väylän rakentamisen, 
jolloin pyörätieverkostosta tulee entistä eheämpi ja liikkumisesta sujuvampaa. Tapiolantien 
päähän on kaavamuutoksen jälkeen mahdollista rakentaa kääntöpaikka, jolloin auton 
kääntämiseen ei tarvitse käyttää tonttiliittymiä. 

 

5.2.5 Sosiaalinen ympäristö ja palvelut 
Kaavamuutos ei vaikuta alueen sosiaaliseen ympäristöön tai palveluihin. 
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5.2.6 Viheralueet ja luonnonympäristöt 
Asemakaavamuutoksella ei ole vaikutusta kaupunkiluontoon, eikä se lisää tai vähennä 
alueella olevien asemakaavoitettujen viher- tai virkistysalueiden määrää. Luonnonmukaisten 
hulevesirakenteiden toteuttaminen muuttaa viheralueiden rakennetta, mutta myös 
monipuolistaa alueen kasvillisuutta ja lisää siten luonnon monimuotoisuutta. 

 

5.3 Ympäristön häiriötekijät 

Kaavalla ei ole vaikutusta alueella olevan liikennelähtöisen melun leviämiseen, sen 
lisääntymiseen tai vähenemiseen. 

 

5.4 Kaavamerkinnät ja -määräykset 

Kaavamerkinnät ja -määräykset ilmenevät kaavakartalta. 

 

5.5 Nimistö 

Alueen nimistöön ei tule muutoksia kaavamuutoksen seurauksena. Petäjäharjun puisto -nimi 
kattaa kaavamuutoksen seurauksena koko Kumputien etelä- ja länsipuolisen virkistysalueen. 

 

 

6 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TOTEUTUS JA AJOITUS 
 

Asemakaavan muutos valmistuu hyväksymismenettelyyn keväällä 2021 ja sen hyväksyy 
kaupunginvaltuusto. Asemakaavan muutoksen saatua lainvoiman, on kaupungin ja As Oy 
Solurinteen mahdollista sopia tontin rajojen siirrosta ja muodostaa kiinteistö uudelleen 
kaavan mukaiseksi. 

 

Kouvolassa 26.3.2021 

 

                                                  
Kaisa Niilo-Rämä     Anne Kangasniemi-Kuikka  
kaavoitusarkkitehti     kaupunginarkkitehti  
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