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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1. Tunnistetiedot 

Kunta  Kouvolan kaupunki 
Kaavan nimi  Viitakumpu (06/007), asemakaava ja asemakaavan muutos 
 
Asemakaava Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 6, Tornionmäki, kortte-

lia 6139 sekä pysäköimis-, urheilukenttä- ja puistoalueita. 
 
  Asemakaava koskee Saarennon kylän tilojen 35:5 ja 35:4 osia. 

 
Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuvat Kaupun-
ginosan 6, Tornionmäki, korttelit 6139, 6149 ja 6150 sekä lähivirkis-
tysaluetta. 
 

Laatija  Kouvolan kaupunki 
Asuminen ja ympäristö / Kaupunkisuunnittelu 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma    18.5.2020 
Vireille tulo   Kuulutus    20.5.2020 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittely   20.5.-22.6.2020 
Valmisteluvaiheen kuuleminen (kaavaluonnos) 
  Kuulutus    20.1.2021 
  Valmisteluvaiheen aineisto nähtävillä  20.1.-26.2.2021 

Julkinen nähtävilläolo (kaavaehdotus) 
  Tekninen lautakunta   
  Kuulutus     
  Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo   

Hyväksyminen 
Kaupunginhallitus      
Kaupunginvaltuusto      

 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee noin 2,5 km päässä Kouvolan ydinkeskustasta koilliseen. Suunnittelu-
alue käsittää Viertolantien kaakkoispuolella sijaitsevia alueita.  
 

 

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti. 
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1.3. Kaavan tarkoitus ja perustelut 

Kaavasuunnittelun tavoitteena on osoittaa Viitakummun alueelle Viertolantien varrelle täydennys-
rakentamista asumista varten. Suunnittelun yhteydessä huomioidaan alueen virkistyskäytön kan-
nalta tärkeät metsäalueet. 
 
Alueella voimassa olevassa asemakaavassa paikalle on varattu 10 000 k-m² rakentamista ope-
tustoimintaa varten. Alueella voimassa olevat asemakaavat ovat 1960-70 –luvuilta. Alueelle ei ole 
toteutunut koulua ja sittemmin kaupungin kouluverkko on muodostunut sellaiseksi, että Viitakum-
mun yksikköä ei ole tarpeen toteuttaa. Tämä on todettu jo alueen yleiskaavaa laadittaessa ja 
alueella ei ole yleiskaavassa merkintää opetustoiminnoille. Suunnittelualueen lähin 1-6 luokat kä-
sittävä Mansikkamäen koulu sijaitsee noin kilometrin päässä suunnittelualueesta. 
 

1.4. Asemakaavan liiteasiakirjat 

• Liite 1. Ote ajantasa-asemakaavasta 

• Liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

• Liite 3. Asemakaavan seurantalomake 

• Liite 4. Maanomistuskartta 
 

1.5. Kaavahankkeeseen liittyvät selvitykset 

• Kouvolan rakennetun ympäristön inventointi. Kouvolan kaupunki, Rurik Wasastjerna 
2012. 

• Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan täydentävä luontoselvitys 2014. 
Luontoselvitys Kotkansiipi, 23.10.2014. 

• Lepakkopotentiaalin arviointi 2014, Luontoselvitys Metsänen, Luontoselvitys Kotkansiipi 

• Kouvolan kaupungin meluselvitys 2016, WSP Finland Oy, 31.3.2016. 

• Kouvolan metsäsuunnitelmiin liittyvä luontoselvitys: Hinkismäki, Palomäki, Töröstinmäki, 
Lehtomäki ja Tanttari, Luontoselvitys Kotkansiipi, 2017 
 

2. TIIVISTELMÄ 

Kaavahanke on tullut vireille Kouvolan kaupungin aloitteesta vuonna 2020. Kaavaratkaisuna on 
esitetty Viitakummun kaakkoisalueen täydennysrakentamisratkaisu. Alueelle on osoitettu uusi 
asuinpientalojen kortteli (AP). 
 
Viitakummun täydennysrakentamisalue on yksi Kouvolan kaupungin maankäytön toteuttamis-
suunnitelman 2021-2025 kohteista. Maankäytön toteuttamissuunnitelmalla ohjataan Kouvolan 
kaupungin maankäytön toteuttamista seuraavien viiden vuoden aikana. Toteuttamissuunnitel-
massa alueen asemakaavoitus on ohjelmoitu vuodelle 2021, kunnallistekninen suunnittelu vuo-
delle 2021-22, kunnallistekninen rakentaminen vuodelle 2022 ja tonttien luovuttaminen vuodelle 
2023. 
 
Asemakaavan muutoksen vireilletulosta oli kuulutus Kouvolan Sanomissa ja kaupungin sähköi-
sellä ilmoitustaululla 20.5.2020. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä tutus-
tumista ja mielipiteiden antamista varten 20.5.-22.6.2020. Osallistumis- ja arviointisuunnitel-
mista pyydettiin lausunnot asianosaisilta viranomaisilta ja muilta toimijoilta. Saadut lausunnot ja 
niiden vastineet ovat kaavaselostuksen sivuilla 13-16. 
 
Asemakaavaluonnos oli kaavan valmisteluvaiheessa nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden an-
toa varten 20.1.-26.2.2021. Asianosaisille viranomaisille ja muilta toimijoille annetaan mahdolli-
suus lausua kaavaluonnosratkaisusta. Kaavaluonnoksesta saadut lausunnot, mielipiteet ja nii-
den vastineet ovat luettavissa selostuksen sivuilla 17-20.  Valmisteluvaiheen jälkeen on valmis-
teltu kaavaehdotus, joka asetetaan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Asemakaavan 
hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto. 
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3. LÄHTÖKOHDAT 

3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1. Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijaitsee Tornionmäen kaupunginosassa noin 2,5 kilometriä Kouvolan keskus-
tasta koilliseen. Suunnittelualue käsittää suurimmaksi osaksi metsämaata. Alueen metsissä kul-
kee valaistuja ulkoilupolkuja. Suunnittelualueen itälaidalla sijaitsee hiekkakenttä. Kenttä on pois-
tunut kaupungin liikuntapaikkaverkosta. Suunnittelualueen laajuus on noin 9,1 ha ja suunnittelu-
alueen rajaus ja pinta-ala tarkentuvat kaavasuunnittelun edetessä.  
 
Suunnittelualueella ei sijaitse rakennuksia. Suunnittelualueen lähistöllä Viertolantien ympäris-
tössä sijaitsee kerrostalo- ja rivitaloasutusta. Suunnittelualueen keskeisessä osassa on voimassa 
olevassa asemakaavassa opetustoimintaa varten varattu kortteli, joka ei ole rakentunut. 
 
Suunnittelualueen luontoarvoja on kartoitettu Kouvolan metsäsuunnitelmia koskevan luontoselvi-
tyksen yhteydessä. Suunnittelualue sijoittuu Tornionmäen 1E-luokan pohjavesialueelle. Alueella 
sijaitsee vesihuoltoon liittyviä rakenteita. 
 

  

Kuva 2. Vasemmalla kuvassa suunnittelualueella sijaitseva käytöstä poistettu liikuntakenttä ja etualalla jätevedenpumppaamo. Oike-
anpuoleisessa kuvassa Rinnepuistossa kulkevia ulkoilureittejä. 

  

Kuva 3. Vasemmanpuoleisessa kuvassa suunnittelualuetta kuvattuna Viertolantieltä koilliseen. Oikeanpuoleisessa kuvassa suunnit-
telualuetta kuvattuna Viertolantieltä lounaaseen. 

 

3.1.2. Luonnonympäristö 

Maisemakuva ja –rakenne 
Suunnittelualue sijoittuu Salpausselän reunamuodostuman lakialueen pohjoispuolelle. 
 
Maaperä ja rakennettavuus 
Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkartan mukaan suunnittelualueen maaperä on pääosin 
hiekkaa. Maaperäolosuhteiden tarkempaa selvittämistä varten suunnittelualueelle tehtiin kaksi 
painokairausta. Läntisellä kairauspisteellä savikerroksen paksuus oli noin kolme metriä maanpin-
nasta, jonka jälkeen maaperä on hiekkaa. Itäisellä kairauspisteellä on noin kahden metrin savi-
kerroksen jälkeen noin 1,5 metrin sora- ja hiekkakerros, jota seuraa noin 3,8 metrin savikerros ja 
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tämän jälkeen ohuen hiekka- ja sorakerroksen jälkeen kairaus on päättynyt kiveen, lohkareeseen 
tai kallioon. 
 

 

Kuva 4. Alueen kaavoitusta varten tehtyjen painokairauspisteiden sijainnit ympyröitynä punaisella katkoviivalla. 

 
Vesitalous- ja hulevedet 
Alue sijaitsee lisäksi vedenhankintaa varten tärkeällä Tornionmäen pohjavesialueella. Tornion-
mäen pohjavesialue kuuluu 1E-luokkaan, joka tarkoittaa vedenhankintaan varten tärkeää pohja-
vesialuetta, jolla sijaitsee pohjavedestä riippuvainen pintavesi- tai maaekosysteemi. Kyseinen 
ekosysteemi ei kuitenkaan sijaitse Viitakummun kaava-alueen läheisyydessä. Suunnittelualueella 
sijaitsee vedenottamo. 
 
Kasvillisuus 
Suunnittelualue on pääosin varttunutta ja luontaisesti uudistunutta sekametsää. 
 
Luontoarvot 
Alueen luontoarvoja on selvitetty Kouvolan metsäsuunnitelmiin liittyvässä luontoselvityksessä 
vuonna 2017 (Hinkismäki, Palomäki, Töröstinmäki, Lehtomäki ja Tanttari, Luontoselvitys Kotkan-
siipi, 2017). Luontoselvitys on tehty Kouvolan kaupungin taajamametsien käytön suunnittelua var-
ten ja selvitystä hyödynnetään myös tämän asemakaavan valmistelussa.  
 
Liito-oravan esiintymistä on tarkasteltu maastotutkimuksin keväällä 2017 etsien papanoita haa-
pojen ja suurempien kuusten sekä harkinnan mukaan raitojen ja leppien tyviltä. Viitakummun ja 
Viilansuon ympäristöjen metsät on todettu olevan liito-oravan elinympäristöksi sopivia metsiä, 
mutta kartoituksessa alueelta ei ole tehty yhtään havaintoa liito-oravasta. Suunnittelualueen kes-
kellä sijaitseva hiekkakentän eteläpuolista metsää (kartalla kohde 2) kuvaillaan selvityksessä seu-
raavasti: Kohde on hyvää varttunutta luontaisesti uudistunutta sekametsää: mäntyä ja kuusta 
sekä vähän koivua ja haapaa. Eniten haapoja kasvaa urheilukentän eteläpuolella. Lahopuuta 
kohteella on niukasti. Vanhoissa männyissä kasvaa maassamme harvalukuisena esiintyvää män-
nynkääpää. 
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Kuva 5. Ote luontoselvityksestä, liito-oravalle sopivat metsät. Alueella ei ole havaittu liito-oravaa. 

 

Liito-oravan lisäksi alueelta on luontoselvityksen yhteydessä tutkittu muut arvokkaat luonnon mo-
nimuotoisuuskohteet. Viertolantien, valtatien 6 ja 15 sekä Karjalankadun rajaamalla selvitysalu-
eella esiintyy useita luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä kohteita. Suunnittelualueen 
huomionarvoisin kohde sijaitsee suunnittelualueen pohjoisosassa (kartalla kohde 1). Kohde on 
luokiteltu erityisen arvokkaaksi ja kohdetta on kuvailtu selvityksessä seuraavasti: ”Kohde on edus-
tava sorapohjainen noronvarsi, jonka vedenjuoksu-uoma on enimmäkseen luonnontilaisen kaltai-
nen. Uomaa reunustava puusto on raitaa ja harmaaleppää, pensaskerroksessa kasvaa tuomea 
ja paatsamaa. Kuviolla on paljon eri lahoasteista lahopuuta. Kenttäkerroksessa kasvaa hiirenpor-
rasta, leskenlehteä (Tussilago farfara) ja rönsyleinikkiä. Sammalkerroksen valtalajina on isomyy-
ränsammal (Athrichum undulatum).” 
 
Viilansuo (kartalla kohde 10) on todettu olevan arvokas kohde, josta luonnontilaisen kaltaista rä-
mettä on vain suon eteläosassa (kartalla kohde 11).  
 

  

Kuva 6. Ote luontoselvityksestä, alueen arvokkaat luontokohteet. 



 

 

 

8 

Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan yhteydessä laaditun lepakkopotentiaalin ar-
vioinnin (Timo Metsänen ja Petri Parkko, 2014) perusteella asemakaavoitettava alue kuulu osin 
arvioinnin luokkaan kaksi. Luokan kaksi alueilla voi sijaita lepakoille tärkeitä siirtymäreittejä ja/tai 
saalistusalueita. Alueet voivat myös olla vähemmän tärkeitä lepakoille, mutta olemassa olevilla 
tiedoilla ja käytettävissä olleilla resursseilla nämä asiat jäivät vielä arvioinnissa auki. Selvityksen 
mukaan pääpaino lepakkoarvioinnissa oli ilmakuvatulkinnassa, Googlen Streetview kuvissa ja ai-
kaisemmin tehtyjen luontoselvitysaineistojen ja kohdekuvausten tulkinnassa sekä Kouvolan kau-
pungin metsäkuviotiedoissa ja rakennus- ja huoneistorekisterin (RHR) rakennusten rakentamis-
vuosissa. 
 

3.1.3. Rakennettu ympäristö 

Asuminen ja väestö 
Kaavamuutosaluetta ei ole rakennettu, joten alueella ei ole yhtään asukasta. Suunnittelualue si-
jaitsee rivi- ja kerrostalovaltaisella alueella. 
 
Yhdyskuntarakenne ja alueen rakennettu ympäristö 
Viitakummun asuinalueen ensimmäisen asemakaavan on laatinut Kouvolan kaupunginarkkitehti 
Ensi R. Louhiluoto vuonna 1968 ja alue on rakentunut pääosin 1960-70 –luvuilla. Viitakummun 
asuinalue muodostuu sen keskiosassa olevista kerrostaloista, länsiosassa olevasta tiiviisti raken-
netuista omakotitalotonteista ja eteläosan rivitaloasutuksesta. Viitakummun alueelle alueen kaak-
koisosaan oli varattu tontti kansakoulua varten, jota ei rakennettu. 
 
Viitakummun alueen rakennuskantaa on tutkittu Kouvolan rakennetun ympäristön inventoinnissa 
(Rurik Wasastjerna, 2009). Inventoinnissa arvioidaan, että alueen yhtenäisyyden puute ja arkki-
tehtuurin monenkirjavuus vaikeuttaa alueen selvän hahmon syntymistä. Kaavamuutosalueeseen 
rajautuvan rivitalokorttelin osoitteessa Viertolantie 9 sijaitseva rivitalo on inventoinnissa huomioitu 
rakennustaiteellisesti tai alueen identiteetin kannalta tärkeäksi rakennukseksi sen omaperäisen 
ja mielenkiintoisen rakenteen vuoksi. Muutoin inventoinnissa alueella ei todeta olevan erityisiä 
rakennetun ympäristön arvoja.  
 
 

 

Kuva 7. Ote Kouvolan rakennetun ympäristön inventoinnista. 
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Kuva 8. Vasemmalla ote Maanmittauslaitoksen vuoden 1965 peruskartasta (kartoitus vuonna 1962) ja oikealla ote Maanmittauslai-
toksen vuoden 1980 peruskartasta (kartoitus vuonna 1977). 

 

Palvelut ja työpaikat 
Suunnittelualueella ei sijaitse palveluita tai työpaikkoja. Alle kilometrin säteellä suunnittelualu-
eesta sijaitsee useita päivittäistavarakauppoja. Samoin lähimmät peruskoulu ja päiväkoti sijaitse-
vat noin kilometrin päässä. 
 
Tekninen huolto 
Suunnittelualueella sijaitsee Kouvolan Vesi Oy:n vedenottamo ja kaavamuutosalue kuuluu ve-
denottamon vaikutusalueen piiriin. Suunnittelualueen halki kulkee vesijohto. Viertolantien varrella 
sijaitsee jätevedenpumppaamo. 
 
Liikenne- ja katualueet 
Suunnittelualue rajautuu Viertolantiehen, mutta suunnittelualueen sisällä ei ole ajoneuvoliiken-
teelle varattuja katuja. Suunnittelualuetta halkoo Käyrälammelta Viitakumpuun kulkeva kevyen 
liikenteen väylä. 
 
Maanomistus 
Suunnittelualue on lähes kokonaisuudessaan Kouvolan kaupungin omistuksessa. Osa alueesta 
on Kouvolan Vesi Oy:n omistuksessa. Maanomistus on esitetty kartalla liitteessä 4. 
 
Virkistysalueet 
Suunnittelualue on pääosin rakentamatonta metsäaluetta, jossa risteilee polkureittejä. Osa rei-
teistä on valaistuja. Viertolantieltä Käyrälammen suuntaan kulkee valaistu jalankulku- ja pyörätie. 
Alueella sijaitsee liikuntaverkostosta poistettu hiekkakenttä. Kenttä on rakennettu aikoinaan täyt-
tömaalle. 
 

3.1.4. Ympäristöhäiriöt 

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. Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 
45 dB(A). Kouvolan kaupungin alueella olevaa liikennemelua on tutkinut Kouvolan kaupungin oh-
jauksessa WSP Finland Oy vuonna 2016. Suunnittelualueelle kantautuu melua Karjalankadulta 
ja valtatieltä 6. Melutilanne on suunnittelualueella hyvä, eikä valtioneuvoston päätöksen mukaiset 
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melutason ohjearvot ylity asumiseen käytettävillä alueilla. Suunnittelualue on päiväaikaan alle 50 
dB(A) vyöhykkeellä ja yöaikaan alle 45 dB(A) vyöhykkeellä. 
 

 

Kuva 9. Suunnittelualueen päivä- ja yöajan keskiäänitasot. 

 

Seveso-konsultointivyöhykkeet 
Suunnittelualue kuuluu Kouvolan ratapihalla tapahtuvien vaarallisten aineiden kuljetusten onnet-
tomuusriskialueeseen ns. Seveso III-direktiivin mukaisen laitoksen (Recticel Oy) konsultointi-
vyöhykkeeseen. 
 

3.2. Suunnittelutilanne 

Maakuntakaava 
Kymenlaakson liitto on laatinut Kymenlaakson maakuntakaavan 2040, jonka maakuntavaltuusto 
on hyväksynyt 15.6.2020. Maakuntahallitus päätti määrätä maakuntakaavan tulemaan voimaan 
ennen lainvoimaa. Kymenlaakson maakuntakaava 2040 on siten tullut voimaan 30.8.2020. Suun-
nittelualueella maakuntakaavan tilanne on hyvin samankaltainen kuin aiemmin voimassa olleessa 
maakuntakaavassa Taajamat ja niiden ympäristöt. 
 
Suunnittelualue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi (A). Suunnittelualue sijoittuu vaarallisia 
kemikaaleja käyttävän tai varastoivan laitoksen sekä Kouvolan VAK-ratapihan konsultointi-
vyöhykkeen (sev) sekä pohjavesialuerajauksen (pv) sisälle. 
 

 

Kuva 10. Ote Kymenlaakson maakuntakaavasta 2040, joka on voimaan tullessaan 30.8.2020 korvannut edelliset vaihemaakunta-
kaavat. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on merkitty tähdellä. 
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Yleiskaava 
Alueella on voimassa Kouvolan kaupunginvaltuuston 16.11.2015 hyväksymä Kouvolan keskei-
sen kaupunkialueen osayleiskaava. Suunnittelualue on merkitty asuntoalueeksi (A), joka on tar-
koitettu asemakaavoitettavaksi. Alueella sijaitsevan hiekkakentän ympäristö on merkitty lähivir-
kistysalueeksi (VL). Suunnittelualue kuuluu Seveso II-direktiivin mukaisen laitoksen (Recticel Oy) 
suojavyöhykkeeseen (sv(sev)) ja Tornionmäen tärkeän pohjavesialuerajaukseen. Suunnittelualu-
een pohjoispuolelle on merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta muu arvokas elinympäristö 
(luo-2). 
 

 

Kuva 11. Suunnittelualue on merkitty punaisella soikiolla Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavassa. 

 

Asemakaava 
Alueella on voimassa kolme asemakaavaa, jotka ovat hyväksytty 1960-70 –luvuilla. Suunnittelu-
alueen itäosa on asemakaavatonta aluetta. 
 
Viertolantiehen rajautuu kortteli 6139, joka on merkitty asemakaavassa opetustoimintaa palvele-
vien rakennusten korttelialueeksi (YO). Korttelin rakennusoikeudeksi on merkitty 10 000 k-m² ja 
suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi kolme. Kortteli ei ole rakentunut, vaan paikalla kasvaa met-
sää. Kortteli rajautuu koillisessa urheilukenttä-alueeseen (UU). Suunnittelualueen pohjoisosaan 
on merkitty pysäköimisalue (LP). Alueen eteläosan metsäiset alueet ovat merkitty luonnonti-
lassa säilytettäväksi puistoalueeksi (PL). 
 

 

Kuva 12. Ote voimassa olevasta asemakaavatilanteesta. 
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Kuva 13. Voimassa olevien kaavojen indeksikartta. Voimassa olevat asemakaavat vihreillä rajauksilla ja Viitakummun asemakaava 
on merkitty punaisella katkoviivalla. 

 
Rakennusjärjestys 
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kouvolan kaupungin rakennusjärjestyksen 8.2.2021. 
 
Pohjakartta 
Pohjakartta on MRL 54 a §:n mukainen. 
 

4. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1. Suunnittelun tarve 

Suunnittelu on käynnistynyt Kouvolan kaupungin aloitteesta. Viitakummun Viertolantien alueelle 
on osoitettu Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavassa lisärakentamista ja alue on 
Kouvolan maankäytön toteuttamissuunnitelman kohde. 
 

4.2. Suunnittelun käynnistys ja sitä koskevat päätökset 

Asemakaavan muutos on tullut vireille vuonna 2020 Kouvolan kaupungin aloitteesta. 
 

4.3. Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1. Osalliset 

• Suunnittelualueen ja lähialueiden kiinteistöjen omistajat ja haltijat 

• Kaakkois-Suomen ELY-keskus 

• Kymenlaakson museo 

• Kymenlaakson pelastuslaitos 

• Kouvolan Vesi Oy 

• Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 

• KSS Lämpö Oy, KSS Energia ja KSS Verkko Oy 

• TeliaSonera Finland Oyj ja Elisa Oyj 
 

4.3.2. Vireilletulo 

Asemakaavamuutoksen vireilletulosta kuulutettiin 20.5.2020 Kouvolan Sanomissa sekä kaupun-
gin sähköisellä ilmoitustaululla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä 20.5.-
22.6.2020. 
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4.3.3. Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt 

Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavoituksen vaiheista on kerrottu osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmassa, joka on selostuksen liitteenä 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa 
voidaan täydentää ja on täydennetty suunnitteluprosessin kuluessa ja OAS on toimitettu Kaak-
kois-Suomen ELY-keskukselle.  
 

4.3.4. Viranomaisyhteistyö 

MRL 66 § mukainen kunnan ja ELY-keskuksen välinen viranomaisneuvottelu järjestetään tarvit-
taessa.  
 

4.4. Kaavaratkaisun perusteet 

4.4.1. Kaavaprosessin aikana annetut mielipiteet ja niiden huomioiminen 

 
Asemakaavan muutoksen vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä-
olo 
 
Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille 20.5.2020. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli näh-
tävillä mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungintalolla sekä kaupungin verkkosivuilla 
20.5.-22.6.2020 välisen ajan. Asiasta ilmoitettiin kuulutuksella Kouvolan Sanomissa, Kouvolan 
kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla sekä kirjeitse erillisen jakelulistan mukaan.  
 
 
Lausunnot ja mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta: 
 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus: Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia Viitakummun 
alueen täydennysrakentamisen mahdollisuuksia. Suunnittelun yhteydessä huomioidaan myös 
alueen virkistyskäytön kannalta tärkeät metsäalueet.  
 
Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asiallisesti laadittu ja kaavan tarkoitus ja merkitys 
huomioiden riittävä. (MRL 63 §) 
 

Vastine: ELY-keskuksen lausunto kirjataan tiedoksi. 
 
Kymenlaakson liitto: Kymenlaakson maakuntavaltuusto on hyväksynyt Kymenlaakson maakun-
takaavan 2040 kokouksessaan 15.6.2020. Hyväksytty maakuntakaava tulee huomioida asema-
kaavan muutoksen jatkovalmistelussa. Kymenlaakson liitolla ei ole muuta huomautettavaa ase-
makaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 
 
 Vastine: Ajantasainen maakuntakaavatilanne on päivitetty kaavaselostukseen. 
 
Kymenlaakson museo: Kymenlaakson museo on tutustunut asemakaavamuutoshankkeen 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja toteaa lausuntonaan seuraavaa. 
 
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia Viitakummun alueen täydennysrakentamisen mah-
dollisuuksia. Suunnittelualue sijaitsee Tornionmäen kaupunginosassa. Suunnittelualue on suu-
rimmaksi osaksi metsää eikä siellä ole rakennuksia. Metsässä kulkee ulkoilureittejä ja alueen 
itälaidalla sijaitsee hiekkakenttä. Suunnittelualueen ympärillä on kerros- ja rivitaloasutusta sekä 
omakotitaloja. 
 
Rakennettu kulttuuriperintö 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman selvitykset ovat rakennetun kulttuuriympäristön osalta riit-
tävät. 
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Arkeologinen kulttuuriperintö 
Kaava-alueella on suoritettu arkeologinen inventointi Kouvolan keskeisen kaupunkialueen 
osayleiskaavaan liittyneen yleisinventoinnin yhteydessä (S. Pärssinen 2014). Inventoinnissa ei 
kaava-alueelta tavattu muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai 
muuta arkeologista kulttuuriperintöä. 
 
Hankealueeseen liittyvät arkeologiset selvitykset ovat ajan tasalla ja tiedot arkeologisesta kulttuu-
riperinnöstä riittävät kaavan laatimista varten. 
 
 Vastine: Kymenlaakson museon lausunto kirjataan tiedoksi. 
 
Kymenlaakson pelastuslaitos: Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia Viitakummun alu-
een täydennysrakentamisen mahdollisuuksia. Suunnittelun yhteydessä huomioidaan myös alu-
een virkistyskäytön kannalta tärkeät metsäalueet. Suunnittelualue kuuluu Seveso II-direktiivin 
mukaisen laitoksen (Recticel Oy) suojavyöhykkeeseen ja Tornionmäen tärkeän pohjavesialuera-
jaukseen. 
 
Asemakaavan muutosalue sijaitsee noin 1 km etäisyydellä Kouvolan kemikaaliratapihasta, huo-
miointivyöhyke ulottuu 2 km etäisyydelle. 
 
Kouvolan paloasema sijaitsee noin 4 km etäisyydellä asemakaavan muutosalueesta, muutosalue 
kuuluu 2-riskiluokkaan, jolloin kohteen tavoittamisaika toteutuu suunnitellusti. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ei ole arvioitu täydennysrakentamisen vaikutusta asukas-
määrän lisääntymiseen. 
 
Pelastusviranomainen lausuu seuraavaa: 
 
Seveso II-direktiivin mukaisen laitoksen konsultointivyöhykkeen osalta tulee kaavamuutoksesta 
pyytää lausuntoa Tukesilta. 
 
Seveso II-direktiivin mukainen laitos ja Kouvolan kemikaaliratapiha tulee ottaa huomioon täyden-
nysrakentamisessa; kuten ilmanvaihtojärjestelyt ja pelastusviranomaisen lausunnot rakennuslu-
piin. 
 
Lisäksi suunnittelualueella on otettava huomioon pelastustoiminnan edellytykset, kuten täyden-
nysrakentamisen pelastustiejärjestelyt ja sammutusvesi. Sammutusvesi tulee järjestää alueelle 
voimassa olevan sammutusvesisuunnitelman mukaisesti. 
 

Vastine: Asemakaavasta on pyydetty Tukesin lausunto. Asemakaavassa on kiin-
teistön turvallisuutta koskevia kaavamääräyksiä Seveso-laitoksesta ja Kouvolan jär-
jestelyratapihasta johtuen. Korttelikohtaiset pelastustiejärjestelyt ja sammutusvesi 
tulee huomioida rakennuslupavaiheessa. 

 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES): Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on vas-
taanottanut lausuntopyyntönne koskien Viitakummun osallistamis- ja arviointisuunnitelmaa. 
Suunnittelualue sijoittuu Viertolantien ja Harjuntien väliin. Viitakummun alueelle on suunniteltu 
täydennysrakentamista huomioiden virkistyskäytön kannalta tärkeät metsäalueet. 
 
Suunnittelualue kuuluu Seveso III -direktiivin alaisuuteen kuuluvan vaarallisia kemikaaleja käsit-
televän ja varastoivan turvallisuusselvityslaitoksen (Recticel Oy) konsultaatiovyöhykkeeseen. 
Recticel Oy:n Kouvolan laitoksella laitosalueen ulkopuolelle vaaraa aiheuttaa tolueeni-di-
isosyanaatin (TDI) vuototilanne. Yrityksen teettämän selvityksen mukaan TDI:n vaarallinen pitoi-
suus ilmassa (AEGL-2) voisi levitä pisimmillään n. 100m etäisyydelle vuotokohteesta. 
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Suunnittelualue sijaitsee lähimmillään n. 200m etäisyydellä päästölähteestä. Vaikka kemikaali le-
viämismallinnuksen perusteella ei todennäköisesti leviä suunnittelualueelle vaarallisessa pitoi-
suudessa, Tukes suosittelee lisärakentamisen sijoittamista tontilla mahdollisuuksien mukaan 
kauemmas Recticel Oy:n tuotantolaitoksesta. 
 

Vastine: Uusi asuinkortteli sijoittuu yli 200 metrin päähän Recticel Oy:n korttelin 
rajasta. Asemakaavaluonnoksessa on rakennusten turvallisuutta koskevia yleis-
määräyksiä. 

 
Kouvolan Vesi Oy:  
 
1 Lähtötiedot. Lausunto perustuu seuraavaan lähtötietoon: 

• GTK; Tornionmäen pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys, 2017 

• Pohjavesialuetiedot, Hertta 4.3.2020 

• Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat Ruhmaanharju, Tornionmäki, Voikkaa, Jokela ja 
Tuohikotti, pohjavesialueen suojelusuunnitelma; Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 
25.6.2014 

 
2 Lausunto 
 
Viitakummun asemakaavan muutos on tullut nähtäville Kouvolan kaupungin nettisivuille. Kaavan 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 20.5.-22.6.2020 tutustumista ja mielipiteiden 
esittämistä varten.  
 
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia Viitakummun alueen täydennysrakentamisen mah-
dollisuuksia. Asemakaavan muutos on tullut vireille Kouvolan kaupungin aloitteesta ja se kuuluu 
kaavoitusohjelman vuonna 2020 aloitettaviin asemakaavakohteisiin. Viitakummun täydennysra-
kentamiskohde on ohjelmoitu Kouvolan maankäytön toteuttamissuunnitelmassa, jossa tavoit-
teeksi on asetettu alueen asemakaavan laatiminen vuodelle 2020. 
 
Suunnittelualue sijaitsee Tornionmäen kaupunginosassa noin 2,5 kilometriä Kouvolan keskus-
tasta koilliseen. Suunnittelualue käsittää suurimmaksi osaksi metsämaata. Alueen metsissä kul-
kee valaistuja ulkoilupolkuja. Suunnittelualueen itälaidalla sijaitsee hiekkakenttä. Kenttä on pois-
tunut kaupungin liikuntapaikkaverkosta. Suunnittelualueella ei sijaitse rakennuksia. Suunnittelu-
alueen ympäristössä sijaitsee kerrostalo- ja rivitaloasutusta. 
 
Kouvolan Vesi Oy haluaa lausua asemakaavamuutoksesta seuraavaa: 
 
Asemakaavan muutosalue sijoittuu Tornionmäen 1E vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesi-
alueella, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen. Pohjavesi-
alueen kokonaispinta-ala on 7,28 km² ja muodostumisalueen pinta-ala on 5,47 km². Tornionmäen 
pohjavesialueella arvioidaan muodostuvan pohjavettä 3895 m³/d. Tornionmäen pohjavesialueella 
sijaitsee kolme Kouvolan Vesi Oy:n pohjavedenottamoa; Viilansuo, Valio ja Käyrälampi. 
 
Viilansuon pohjavedenottamo sijaitsee kaava-alueella, sen itärajan tuntumassa. Vedenottamon 
tontti sijoittuu pääosin kaava-alueelle. Vedenotto on alkanut Viilansuolla vuonna 1940. Ottamolla 
on nykyään käytössä yksi siiviläputkikaivo, joka on rakennettu 1980-luvulla. Ottamolla on aika-
naan ollut käytössä kuilukaivo. Ottamolla ei ole vedenottolupaa, koska ottamo on perustettu en-
nen kuin vesilaki velvoitti vedenottoluvan hakemista. Käyttökokemuksen mukaan ottamon mak-
simiantoisuus on luokkaa 1500 m³/d. Viime vuosina ottamosta on johdettu kulutukseen noin 600-
800 m³/d pohjavettä. Viilansuon pohjavedenottamo on tärkeä vedenhankintalähde Kouvolan Vesi 
Oy:lle. 
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Viilansuon vedenottamolta pumpattava pohjavesi muodostuu laajalla alueella Tornionmäen poh-
javesialueella. Viilansuon pohjavedenottamon valuma-alue sijoittuu asutus- ja teollisuusalueelle 
ja siihen kohdistuu jo nykyisellään pohjaveden laatuun vaikuttavia riskitoimintoja. Lisäksi raken-
taminen sekä teiden ja piha-alueiden lisääntyvä asfaltointi vähentää pohjaveden muodostumista. 
 
Kouvolan Vesi Oy pyytää Kouvolan kaupunkia huomioimaan Viilansuon pohjavedenottamon mer-
kityksen seutukunnan vedenhankinnalle ja tarkoin harkitsemaan maankäytön suunnittelussa poh-
javeden suojelunäkökohdat. Kouvolan Vesi Oy esittää, että lähisuojavyöhykettä vastaava alue 
jätetään luonnontilaiseksi, eikä sille kohdenneta rakentamista, eikä muuta maankäyttöä. 
 

Vastine: Kaavan aloitusvaiheen jälkeen Kouvolan Vesi Oy on tehnyt karttaesityk-
sen vedenottamon suoja-aluetta vastaavasta alueesta. Vedenottamolle ei ole mää-
ritelty virallista suoja-aluetta, mutta tätä vastaava alue on merkitty asemakaavan 
luonnokseen. Suoja-aluetta vastaava alue ei ylety alueelle, jolle esitetään täyden-
nysrakentamista. 

 
KSS Verkko Oy: Alueella on KSS Verkko Oy:n sähköverkkoa. Alueella sijaitsee 20 kV 
ja 400 V maakaapeliverkkoa. 
 
Alueen muuttuva käyttötarkoitus voi lisätä tarvetta sähköverkon laajennusinvestoinneille. Kaape-
liyhteydet pyritään sijoittamaan katualueille. Kiinteistöille tulee olla mahdollista sijoittaa sähkö-
verkkoa ja sitä koskevia komponentteja tarvittaessa. 
 
KSS Verkko Oy:llä ei ole huomautettavaa Viitakumpu 06/007 asemakaavaan. 
 

Vastine: Asemakaavan yleismääräyksissä annetaan mahdollisuus sijoittaa yhdys-
kuntateknistä huoltoa palvelevia johtoja, rakennuksia, rakennelmia 
ja laitteita myös tontilla rakennusalan ulkopuolelle sekä tontin istutettavalle alueelle 
ja lähivirkistysalueille. 
 

MTK Kaakkois-Suomi: MTK‐Kaakkois‐Suomella ei ole OAS:iin lausuttavaa. Alueen kiinteistöjen 
omistajille tiedottaminen on tärkeää kaikissa vaiheissa. 
 

Vastine: Suunnittelualueen lähiympäristön maanomistajia on tiedotettu kirjeitse 
kaavoituksen aloittamisesta. 

 
Telia Company: Telialla ei huomautettavaa. 
 
 Vastine: Telian lausunto kirjataan tiedoksi. 
 
Mielipide A: Pyytäisin ottamaan huomioon kaavamuutosta tehdessä muutosalueella olevan ai-
nutlaatuisen harjuluonnon säilyttämisen. Maastossa on hienoja vierinkiviä ja komeita mäntyjä. 
Voimassa olevassa asemakaavassa se onkin nimetty rinnepuistoksi. 
 
Alueella on paljon ahkerasti käytettyjä luotopolkuja. Valaistu reitti Käyrälammelle on myös tärkeä. 
Keväisin alueella pesivät monet linnut, joiden laulua asukkaat saavat ilolla kuunnella. 
 
Alkuperäisen metsäluonnon läheisyys on viitakumpulaisille tärkeä viihtyvyyttä ja elinvoimaa li-
säävä tekijä. Rinnepuiston säilyminen onkin meille erittäin arvokas asia. 
 

Vastine: Täydennysrakentamista on kaavaluonnoksessa esitetty Viertolantiehen 
rajautuvalle tasaiselle alueelle. Rinnepuisto säilytetään osana alueen tärkeää viher-
verkostoa. 
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Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen 
Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen aineistot (kaavaluonnos) olivat 
nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten kaavahankkeen verkkosivuilla sekä 
Kouvolan Kaupungintalolla (Torikatu 10) 20.1.-26.2.2021 välisen ajan. Asiasta ilmoitettiin kuulu-
tuksella Kouvolan Sanomissa ja kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. 
 
Lausunnot ja mielipiteet kaavaluonnoksesta: 
 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus: 
Tavoite 
Tavoitteena on osoittaa Viitakummun alueelle Viertolantien varrelle täydennysrakentamista asu-
mista varten. Suunnittelun yhteydessä huomioidaan alueen virkistyskäytön kannalta tärkeät met-
säalueet. 
 
Taustaa 
Kaavaselostuksen mukaan alueella voimassa olevassa asemakaavassa paikalle on varattu 10 
000 k-m² rakentamista opetustoimintaa varten. Alueella voimassa olevat asemakaavat ovat 1960-
70 –luvuilta. Alueelle ei ole toteutunut koulua ja sittemmin kaupungin kouluverkko on muodostu-
nut sellaiseksi, että Viitakummun yksikköä ei ole tarpeen toteuttaa. Tämä on todettu jo alueen 
yleiskaavaa laadittaessa ja alueella ei ole yleiskaavassa merkintää opetustoiminnoille. 
 
Kaavaohjaus 
Maakuntakaava 2040 
Suunnittelualue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi (A). 
 
Yleiskaava 
Alueella on voimassa Kouvolan kaupunginvaltuuston 16.11.2015 hyväksymä Kouvolan keskei-
sen kaupunkialueen osayleiskaava. Suunnittelualue on merkitty asuntoalueeksi (A), joka on tar-
koitettu asemakaavoitettavaksi. Alueella sijaitsevan hiekkakentän ympäristö on merkitty lähivir-
kistysalueeksi (VL). 
 
Asemakaavamuutoksella on ohjaavan kaavoituksen tuki. 
 
Seveso 
Suunnittelualue kuuluu Seveso III-direktiivin mukaisen laitoksen (Recticel Oy) konsultaatio-
vyöhykkeeseen. Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää suunnitelma pelastustoimenpiteistä 
huomioiden alueen turvallisuusriskit. Rakennusluvasta on tarvittaessa pyydettävä pelastusviran-
omaisen lausunto. KASELY tukee kaavoittajan esittämää menettelyä. 
 
Tie ja liikenne 
Kaavahankkeen vaikutukset valtion tieverkolle ovat hyvin vähäisiä. L-vastuualueella ei ole huo-
mautettavaa asiassa. 
 
Muuta 
Kaava-asiakirjoista saadun selvityksen mukaan asemakaava huomioi vedenottamon suoja-
vyöhykkeen (vedenottamon suoja-aluetta vastaavan alueen) kaavakartan pv/s -kaavamerkin-
nällä, vaikka vedenottamolle ei ole määritelty virallista suoja-aluetta. Ko. alueen pääkaavamer-
kintä on VL, lähivirkistysalue. 
Viilansuon pohjavedenottamo on tärkeä vedenhankintalähde Kouvolan Vesi Oy:lle. Jotta alue säi-
lyisi mahdollisimman luonnontilaisena ja mielellään rakentamattomana, KASELY esittää, että pv/s 
-merkintä täydennetään lisämääräyksin (esim. luonnontilaisena säilytettävä alue tai vast.). Kaa-
vanlaatija ratkaisee. 
 

Vastine: Kaavan yleismääräyksiä on täydennetty pv/s -merkinnän osalta. Pv/s -alue 
tulee säilyttää luonnontilaisena. 
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Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes): Suunniteltu kaavamuutosalue sijaitsee lähimmillään 
n. 100m etäisyydellä Recticel Oy:n Kouvolan tuotantolaitoksesta, joka on SEVESO III -direktii-
vissä tarkoitettu turvallisuusselvityslaitos. Laitoksen turvallisuusselvityksessä esitetyn mallinnuk-
sen mukaan TDI (tolueeni-di-isosyanaatti) -vuodon vaikutukset ulottuvat lähialueille alla olevan 
kuvan mukaisesti. 
 

 
 
Vastineessaan Tukesin 4.6.2020 antamaan lausuntoon Kouvolan kaupunki on maininnut, että 
uusi asuinkortteli sijoittuu yli 200 metrin päähän Recticel Oy:n korttelin rajasta ja että asemakaa-
valuonnoksessa on rakennusten turvallisuutta koskevia yleismääräyksiä. Nämä seikat huomioon 
ottaen Tukes ei vastusta kaavan etenemistä. 
 
 Vastine: Tukesin lausunto kirjataan tiedoksi. 
 
Kymenlaakson liitto: Kymenlaakson liitto ei jätä lausuntoa. 
 
 Vastine: Kirjataan tiedoksi. 
 
Kouvolan Vesi Oy: Asemakaavan suunnittelualue sijaitsee Kouvolan 6. kaupunginosassa Tor-
nion-mäki. Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa täydennysrakentamista asumista varten. 
 
Asemakaavan suunnittelualueelle sijoittuu Kouvolan Vesi Oy:n omistama Viilansuon vedenot-
tamo, joka muodostaa korttelin 6149. Kortteli on merkitty ET-alueeksi. Vedenottamon suojavyö-
hyke on merkitty pv/s-merkinnällä ja vedenottamon toiminnan suojaamiseksi kaavamääräyksiin 
on kirjattu pohjaveden muodostumisen sekä pohjaveden laadun ja määrän turvaaminen. 
 
Asemakaavan suunnittelualueelle sijoittuu lisäksi Kouvolan Vesi Oy:n omistama jätevesipump-
paamo, joka muodostaa asemakaavassa korttelin 6150. Myös tämä kortteli on merkitty ET-alu-
eeksi. 
 
Asemakaavan muutoksen myötä muodostuva AP-kortteli 6139 sijoittuu Kouvolan Veden vesi-
huollon toiminta-alueelle sekä aivan huleveden viemäröinnin alueen reunalle. Korttelin vesihuolto 
voidaan järjestää Viertolantiellä sijaitsevasta verkostosta. Mahdollinen viemärivesien pumppaus 
tulee tarvittaessa järjestää kiinteistökohtaisesti. 
 

Vastine: Asemakaavan yleismääräyksiin on kirjattu, että rakennettaessa viemärin 
padotuskorkeuden alapuolelle, kiinteistöön tulee tarvittaessa tehdä kiinteistökohtai-
nen pumppaamo. 
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Kouvolan kaupunki, Ympäristöpalvelut: Kaavakartan luonnoksessa AP‐alue on sijoitettu liito‐
oravalle soveltuvaan varttuneeseen sekametsään. Rakentaminen tuhoaa suurimman osan koh-
teesta, ja siten kohteen käytettävyyden liito‐oravan kannalta. Lähistöllä on kuitenkin lisää liito‐
oravalle sopivaa metsää, joka on sen elinympäristöksi jopa parempaa. Rakentaminen ei uhkaa 
niiden olemassaoloa. AP‐alueen koillispuolella olevan liito‐oravalle sopivan metsän kulmaus si-

joittuu kaavaluonnoksen alueelle ja on merkitty luonnokseen luo‐merkinnällä (luonnon monimuo-
toisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.). 
 
Olisiko tarpeen varata kaavaan aluetta hulevesien imeyttämiseen? Viertolantiellä on huleve-
siviemäri, mutta olisi parempi, jos pohjavesialueella puhtaat hulevedet imeytettäisiin maahan. 
Tämä voitaneen toteuttaa myös suosimalla vettä läpäiseviä pinnoitteita ja imeyttämällä kattovedet 
AP‐alueen sisällä. Viilansuon vedenottamo on merkittävä vesihuollolle, joten hyvä että tämä on 
otettu huomioon pohjaveden suojelua koskevissa määräyksissä. 
 

Vastine: Korttelin itäreunalle on merkitty laajempi istutettava alueen osa, jolle voi-
daan toteuttaa korttelin hulevesien käsittelyyn liittyviä rakenteita. Hulevesiä voidaan 
käsitellä myös rakennusalaksi osoitetulla alueella. Kaavan yleismääräyksiä on täy-
dennetty seuraavasti: Puhtaat hulevedet tulee ensisijaisesti imeyttää tai viivyttää 
tontilla tai mikäli tämä ei ole mahdollista, ne tulee johtaa alueelle toteutettuun hule-
vesijärjestelmään. 

 
Kymenlaakson pelastuslaitos: Pelastuslaitos ilmoitti, että pelastuslaitoksen kaavan aloitusvai-
heessa antama lausunto on yhä voimassa, eikä siihen ole lisättävää. 
 
 Vastine: Pelastuslaitoksen lausunto kirjataan tiedoksi. 
 
Kymenlaakson museo: Kymenlaakson museo on tutustunut asemakaavamuutoshankkeen 
luonnokseen ja toteaa lausuntonaan seuraavaa. 
 
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia Viitakummun alueen täydennysrakentamisen mah-
dollisuuksia. Suunnittelualue sijaitsee Tornionmäen kaupunginosassa. Suunnittelualue on suu-
rimmaksi osaksi metsää eikä siellä ole rakennuksia. Metsässä kulkee ulkoilureittejä ja alueen 
itälaidalla sijaitsee hiekkakenttä. Suunnittelualueen ympärillä on kerros- ja rivitaloasutusta sekä 
omakotitaloja. 
 
Rakennettu kulttuuriperintö 
Kaavaratkaisun lähtökohtana on toteuttaa alueen täydennysrakentaminen rivitalorakentamisena. 
Kymenlaakson museo toteaa, että rivitalot tukevat alueen arkkitehtonista yhtenäisyyttä. Rurik Wa-
sastjernan laatimassa "Kouvolan rakennetun ympäristön inventoinnissa" (2012) todetaan, että 
omakoti- ja rivitaloalueiden kehitystä tulisi Viitakummussa pyrkiä säätelemään rakentamistapa-
ohjein. Museo katsoo, että uudisrakentamisen tueksi olisi hyvä laatia rakentamistapaohje. Ohje 
auttaisi huomioimaan Viertolantien vanhat rivitalot sekä sitomaan uudet talot tyylikkääksi osaksi 
rivitalojen kokonaisuutta. 
 
Arkeologinen kulttuuriperintö 
Kymenlaakson museo on antanut lausunnon (KyM137/ 22. 6.2020) kaavan osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelmasta, jossa sillä ei ollut huomautettavaa arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyen. 
Museolla ei ole lisättävää lausuntoon. 
 
Kaavaselostusluonnoksen kappaleesta "4.4. 1. Kaavaprosessin aikana annetut mielipiteet ja 
niiden huomioiminen" puuttuu Kymenlaakson museon antama lausunto (KyM137/22. 6. 2020) 
hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 
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Vastine: Viitakummun täydennysrakentamisratkaisussa asuinpientalojen kortteli-
alue on jäsennelty siten, että rakentaminen muodostaa luonnollisen jatkumon Vier-
tolantien varren rivitaloille. Asuinpientalojen korttelialue mahdollistaa omakotitalo-
jen, paritalojen tai rivitalojen rakentamisen. Viitakummun asuinalue on rakentunut 
pääosin 1960-70 -luvuilla ja alueen rakennetun ympäristön selvityksessä on todettu, 
että alueella ei ole erityisiä rakennetun ympäristön arvoja. Asemakaavassa esitetty 
asuinkortteli muodostaa alueelle uuden 2020-luvun rakennuskokonaisuuden ja si-
ten täydentää alueen rakennetun ympäristön ajallista kerrostumaa. Asemakaava-
ratkaisun katsotaan ohjaavan riittävästi alueen rakentamista, eikä rakentamistapa-
ohjeiden laatimista ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi tässä kohteessa 
 
Kymenlaakson museon kaavoituksen aloitusvaiheessa antama lausunto on täyden-
netty kaavaselostukseen. 

 
Telia Company: Telialla ei huomautettavaa kaavamuutokseen. 
 
 Vastine: Telian lausunto kirjataan tiedoksi. 
 
Mielipide A: Olisin kysynyt, mikä on Viertolantien varrella sijaitsevan hiekkakentän kohtalo. Sii-
tähän on purettu vuosien varrella kaikki urheilutarvikkeet kuten luistelukaukalo, pukukoppi ja vii-
meiseksi jalkapallomaalit, eikä sitä nykyisin käytetä mihinkään. Eikö siihen olisi voinut kaavoittaa 
asuinaluetta ja säästää Viertolantien varrella oleva metsäalue? 
 
Toinen huomio: Viitakummun asemakaavan selostuksessa on pieni virhe. Kotitaloni on aivan oi-
kein merkitty rakennustaiteellisesti merkittäväksi kohteeksi, mutta sen osoite tekstissä on väärin. 
Oikea osoite on Viertolantie 9 (ei Viertolantie 5). 
 

Vastine: Yleiskaavatilanne ohjaa tarkemman tason kaavoitusta, eli asemakaavoi-
tusta. Alueella on voimassa Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava, 
jossa asemakaavaehdotuksessa asuinpientalojen korttelialueeksi esitetty alue on 
merkitty asumiselle ja hiekkakenttä merkitty virkistysalueeksi. Laadittavalla asema-
kaavalla ja asemakaavan muutoksella on ohjaavan kaavoituksen tuki. 
 
Alueella oleva hiekkakenttä on poistunut liikuntapaikkaverkosta. Hiekkakenttä on 
toteutettu täyttömaalla osin Viilansuon päälle. Hiekkakentän alue ei sovellu raken-
tamiselle. 
 
Kaavaselostuksen rakennetusta ympäristöstä kertovaan kappaleeseen on korjattu 
rakennustaiteellisesti merkittävän kohteen osoite. 

 

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheen julkinen nähtävilläolo 
Täydennetään myöhemmin. 
 

5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1. Kaavan rakenne 

Kaava-alue muodostuu asuinpientalojen korttelialueista (AP), yhdyskuntateknistä huoltoa palve-
levien rakennusten ja laitosten alueista (ET) ja lähivirkistysalueesta (VL). 
 

5.1.1. Mitoitus 

Asuinpientalojen korttelialueen pinta-ala on noin 1,2 hehtaaria. Asuinpientalojen korttelialueella 
rakennusoikeuden määrä on ilmaistu tehokkuusluvulla e=0.30, jolloin alueelle muodostuu raken-
nusoikeudeksi noin 3627 k-m². Yhdyskuntateknistä huoltoa varten varatuilla korttelialueilla on ra-



 

 

 

21 

kennusoikeutta yhteensä noin 445 k-m². Alue on voimassa olevassa kaavassa varattu opetustoi-
mintaa varten ja sille oli varattu rakennusoikeutta 10 000 k-m², joten kaavamuutoksen jälkeen 
alueen rakennusoikeuden määrä pienenee huomattavasti. 
 

5.2. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Suunnittelualueen luonnonympäristö ja pohjavesialue asettavat kaavasuunnittelulle reunaehtoja 
ja ympäristön laatua koskevia tavoitteita. Rakentamisen ei tule vaarantaa alueen merkittäviä luon-
nonaroja, eikä rakentamisella saa olla vaarantaa Tornionmäen pohjavesialueen pohjaveden muo-
dostumista tai laatua. 
 

5.3. Aluevaraukset 

Asuinpientalojen korttelialue (AP) 
Alueen täydennysrakentaminen on osoitettu asuinpientalojen korttelialueena (AP). Asuinpienta-
lojen korttelialueen merkintä mahdollistaa erillispientalojen, paritalojen tai rivitalojen rakentami-
sen. Luontevinta alueelle olisi toteuttaa rivitalorakentamista, mikä on myös kaavaratkaisun lähtö-
kohtana, sillä kortteli on jaettu ohjeellisesti kolmeksi tontiksi. Korttelin pinta-ala on 12 092 m². 
Ratkaisu jatkaa luontevasti Viertolantien olemassa olevaa rivitalorakentamista. Rakennusoikeus 
on esitetty tehokkuusluvulla e=0.30, jolloin kortteliin muodostuu rakennusoikeutta yhteensä noin 
3627 k-m². Suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Kortteli sijaitsee kokonaisuudessaan pohjavesialu-
eella, joten sitä koskee pohjaveden suojelua koskevat määräykset. Kortteli sijaitsee Seveso III -
direktiivin mukaisen laitoksen vaikutuspiirissä, joten rakennuslupien yhteydessä tulee huomioida 
laitoksesta johtuvat turvallisuusriskit. 
 
Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue (ET) 
Alueella on kaksi yhdyskuntatekniselle huollolle varattua korttelia 6149 ja 6150. Kortteleissa si-
jaitsee vesihuoltoverkkoon liittyviä rakenteita. Korttelille 6149 on sallittu huoltoajo Tornionojanrai-
tin kautta. 
 
Lähivirkistysalue (VL) 
Kaava-alueeseen kuuluu 8,5 hehtaaria Rinnepuistoksi nimettyä lähivirkistysaluetta. Virkistysalue 
käsittää Salpausselän metsämaastoa. Maastossa kulkee valaistuja ulkoilureittejä ja runsaan käy-
tön seurauksena syntyneitä polkuja. Rinnepuistolla on merkitystä luonnon monimuotoisuuden säi-
lyttäjänä. Virkistysalueen poikki kulkee kevyen liikenteen reitti Tornionojanraitti. Virkistysalueen 
tavoitteena on, että alue pysyy luonnontilaisena ja metsäisenä. Alueen ulkoilureittejä voidaan ke-
hittää. 
 
Tähän asemakaavan muutokseen liittyy muita erityisiä määräyksiä: 
 

AUTOPAIKKAMÄÄRÄYKSET 
Asunnot: 1 ap / 85 k-m² 
Autopaikkoja saa sijoittaa rakennusalalle. 
 
HULEVEDET JA POHJAVEDEN SUOJELU 
Alue sijoittuu Tornionmäen 1E-luokan pohjavesialueelle. Pohjaveden 
muodostuminen on turvattava. 
Rinnepuiston pv/s-alue tulee säilyttää luonnontilaisena. 
Rakentaminen tai alueella oleva muu toiminta ei saa aiheuttaa haitallista pohjave-
den pinnan alenemista tai vaarantaa pohjaveden laatua ja määrää. 
Pohjavesialueelle ei tule rakentaa uusia muuntamoita, joissa öljyn valumista maa-
han ei ole estetty suoja-altain tai muilla soveltuvilla ratkaisuilla. Saneerattaessa 
vanhoja muuntamoita uudella muuntamorakenteella, tulee pohjavesisuojaus to-
teuttaa uutta muuntamoa vastaavaksi. 
Rakennuslupa-asiakirjoihin tulee sisältyä hulevesien (mukaan lukien kattovedet) 
käsittelysuunnitelma, josta tulee pyytää tarvittavat viranomaislausunnot. 
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Puhtaat hulevedet tulee ensisijaisesti imeyttää tai viivyttää tontilla tai 
mikäli tämä ei ole mahdollista, ne tulee johtaa alueelle toteutettuun 
hulevesijärjestelmään. 
 
KIINTEISTÖJEN TURVALLISUUS 
Kaava-alue kuuluu Seveso III -direktiivin mukaisen vaarallisia kemikaaleja 
käsittelevän ja varastoivan laitoksen (Recticel Oy ja VR Transpoint, Kouvolan jär-
jestelyratapiha) konsultaatiovyöhykkeeseen. 
Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää suunnitelma pelastustoimenpiteistä huo-
mioiden alueen turvallisuusriskit. Rakennusluvasta on tarvittaessa pyydettävä pe-
lastusviranomaisen lausunto. 
Uudisrakennukset tulee tarvittaessa varustaa pelastusviranomaisen hyväksymillä 
kaasuntunnistimilla sekä automaattisesti sulkeutuvalla koneellisella ilmastoinnilla. 
 
YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO 
Rakennettaessa viemärin padotuskorkeuden alapuolelle, kiinteistöön tulee tarvitta-
essa tehdä kiinteistökohtainen pumppaamo. 
Tontille merkityn rakennusalan ulkopuolelle sekä tontille merkityille istutetuille alu-
een osille saa sijoittaa tontin ja korttelialueen yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia 
johtoja, rakennuksia, rakennelmia, laitteita ja hulevesien käsittelyyn liittyviä raken-
teita. Rakentaminen ei saa vaarantaa alueen luontoarvoja. 
Lähivirkistysalueille saa sijoittaa yhdyskuntateknisiin järjestelmiin, verkostoihin ja 
niiden huoltoon liittyviä johtoja, putkia, rakennelmia ja laitteita. 
Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueelle kortteliin 
6149 saa sijoittaa vain vesihuoltoa palvelevia rakennuksia, rakennelmia ja laitteita. 
 
YMPÄRISTÖARVOT 
Rinnepuiston lähivirkistysalueen luontoarvot sekä luonnon monimuotoisuuden ja 
eläinlajien kulkureittien kannalta olennaiset ominaisuudet tulee huomioida alueen 
hoitotoimenpiteitä ja virkistyskäyttöä suunniteltaessa. 

 
TONTTIJAKO 
Tämän asemakaavan/asemakaavan muutoksen alueella rakennuskortteleihin on 
laadittava erillinen tonttijako. 

 

 

Kuva 14. Ote 20.1.-26.2.2021 nähtävilläolleesta kaavaluonnoksesta. Valmisteluvaiheen jälkeen kaavakarttaan ja -määräyksiin teh-
tiin muutoksia. Korttelin 6139 Tornionojanraitin puoleista rajaa muutettiin ja kortteliin rajalle merkittiin kahdeksan metriä leveä istutet-
tava alue. Kaavamääräyksiä tarkistettiin hulevesiä, pohjavesiä, kiinteistön turvallisuutta ja ympäristöarvoja koskien. 
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5.4. Asemakaavaratkaisun vaikutukset 

Rakennettu ympäristö 
Kaavamuutoksella osoitetaan Viitakummun alueelle täydennysrakentamista. Kaavamuutosalu-
eella ei ole tällä hetkellä rakennuksia. Rakennetun ympäristön selvitysten perusteella Viitakum-
mun alueella ei ole erityisiä rakennetun ympäristön arvoja. Täydennysrakentamisratkaisun katso-
taan soveltuvan hyvin olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen. 
 
Sosiaalinen ympäristö ja palvelut 
Voimassa olevan asemakaavan mukainen rakentamaton kortteli on voitu mieltää osaksi virkistys-
aluetta. Asemakaavaratkaisulla pyritään säilyttämään Rinnepuiston keskeiset osat. 
 
Liikenne 
Kaavamuutos lisää alueen liikennettä jonkin verran. Kaavalla ei muodosteta uusia liikenneväyliä, 
vaan kortteliratkaisu tukeutuu Viertolantiehen ja liittymät tonteille osoitetaan suoraan Viertolan-
tieltä. Yhdyskuntateknistä huoltoa varten varatun korttelin 6149 huoltoajo tapahtuu Tornionojan-
raitin kautta. 
 
Tekninen huolto 
Kaavamuutoksella ei ole merkittävää vaikutusta alueen tekniseen huoltoon. Suunniteltu täyden-
nysrakentaminen tukeutuu Viertolantiellä sijaitsevaan vesihuoltoinfraan, eikä alueelle ole tarvetta 
rakentaa uutta kunnallistekniikkaa. Kaavakartalle on merkitty vedenottamon lähisuojavyöhykettä 
vastaava alue. 
 
Yhdyskuntarakentamisen kustannukset 
Asemakaavassa esitetty asuinkortteli tukeutuu olemassa olevaan yhdyskuntatekniikkaan ja Vier-
tolantiehen. Asemakaavassa esitetyltä korttelialueelta on tehty kaksi painokairausta. Tonttien ra-
kentamista varten tulee tonteilla tehdä tonttikohtainen pohjatutkimus lopullisen perustamistavan 
ja mahdollisten tarvittavien pohjanvahvistustoimenpiteiden laadun ja laajuuden selvittämistä 
varten. 
 
Vaikutukset luonnonympäristöön 
Rakentamisen toteutuessa luontoselvityksen perusteella liito-oravan elinympäristöksi kelpaava 
metsäalue menetetään. Alueella ei kuitenkaan ole tehty havaintoja liito-oravasta. Viitakummun 
itäpuolella on runsaasti metsäalueita, jotka on tarkoitus jäädä rakentamisen ulkopuolelle. Suun-
nittelualueen pohjoisosassa oleva noronvarsi on merkitty kaavakartalle. Asemakaavaratkaisu tur-
vaa Rinnepuiston viheralueena. Rinnepuisto voi toimia eri eliölajien kuten lepakoiden kulkureit-
teinä. 
 
Ympäristön häiriötekijät 
Kaavamuutoksella ei ole ympäristön häiriötekijöitä lisääviä vaikutuksia. Kaavamuutosalue kuuluu 
Seveso III-direktiivin mukaisen vaarallisia kemikaaleja käsittelevän ja varastoivan laitoksen (Rec-
ticel Oy ja VR Transpoint, Kouvolan järjestelypiha) konsultointivyöhykkeeseen. Konsultointi-
vyöhykkeet on otettu huomioon kaavan yleismääräyksissä. Kaavan toteutuessa konsultointi-
vyöhykkeen sisällä asuvien ihmisten määrä kasvaa. Tukesin lausunnon mukaan Recticel Oy:n  
osalta riskin aiheuttaisi mahdollinen tolueeni-di-isosyanaatin (TDI) vuototilanne. Tukesin lausun-
non mukaan yritys on teettänyt selvityksen, jonka perusteella TDI:n vaarallinen pitoisuus ilmassa 
(AEGL-2) voisi levitä pisimmillään n. 100m etäisyydelle vuotokohteesta. Asemakaavassa asu-
mista on esitetty lähimmillään noin 300 metrin päähän tehtaasta. 
 

5.5. Kaavan suhde muuhun suunnitteluun 

Kymenlaakson maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A). 
Asemakaavaratkaisu vastaa alueella voimassa olevan oikeusvaikutteisen Kouvolan keskeisen 
kaupunkialueen osayleiskaavan maankäyttöratkaisua, jossa alueelle on esitetty asuinrakenta-
mista. 
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5.6. Kaavamerkinnät ja -määräykset 

Kaavamerkinnät ja -määräykset ilmenevät kaavakartalta. 
 

5.7. Nimistö 

Alueen läpi kulkeva kevyen liikenteen reitti on nimeltään Tornionojanraitti. 
 

6. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TOTEUTUS JA SEURANTA 

Asemakaava ja asemakaavan muutos valmistuu hyväksymismenettelyyn arviolta syksyllä 2021. 
Viitakummun täydennysrakentamisalue on yksi Kouvolan kaupungin maankäytön toteuttamis-
suunnitelman 2021-2025 kohteista. Maankäytön toteuttamissuunnitelmalla ohjataan Kouvolan 
kaupungin maankäytön toteuttamista seuraavien viiden vuoden aikana. Toteuttamissuunnitel-
massa alueen asemakaavoitus on ohjelmoitu vuodelle 2021, kunnallistekninen suunnittelu vuo-
delle 2021-22, kunnallistekninen rakentaminen vuodelle 2022 ja tonttien luovuttaminen vuodelle 
2023. Asemakaavaratkaisu tukeutuu Viertolantiehen, eikä täydennysrakentamisalueelle ole tar-
peen suunnitella tai rakentaa merkittävissä määrin uutta kunnallistekniikkaa. Julkiset rakennus-
työt liittyvät mahdollisiin Rinnepuistossa sijaitsevien ulkoilureittien parantamisiin. 
 
Rakennusluvat myöntää Kouvolan kaupungin rakennusvalvonta, joka valvoo asemakaavan mää-
räysten ja lupaehtojen noudattamista. 
 
 
 
Kouvolassa  15.1.2021, täyd. 16.4.2021 
 
 
 
 
 
 
Anne Kangasniemi-Kuikka  Olli Ruokonen 
Kaavoitusarkkitehti  Kaavoitusinsinööri 
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