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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 

1.1 Tunnistetiedot 

Kunta  KOUVOLAN KAUPUNKI 
Alueen nimi Palomäki (kaava nro 01/037) 
 
Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 01, Kangas kortteleita 1018 ja 5035, puisto- ja 
katu-alueita sekä kaupunginosan 05, Käpylä puistoaluetta. 
 
Asemakaavan muutoksella muodostuu 
kaupunginosan 01, Kangas, korttelit 1018, 1128, 1129, 5035, puisto- ja katualueet sekä kau-
punginosan 05, Käpylä virkistysaluetta. 
 
Laatija  Kouvolan kaupunki 

Tekniikka ja ympäristö, Kaupunkiympäristön suunnittelu 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

OAS nähtävillä 4.1.-6.2.2023 
 
Vireille tulo Ilmoitus kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä ja kaupungin 

internet-sivuilla 4.1.2023 
 
Valmisteluvaiheen kuuleminen   
Kuulutus ilmoituslehdessä  4.1.2023 
Kaavaluonnoksen nähtävilläolo  4.1.-6.2.2023 
Yleisötilaisuus   16.1.2023 
 
Tekninen lautakunta   x.x.xxxx 
Kuulutus ilmoituslehdessä  x.x.xxxx 
Julkinen nähtävilläolo  x.x.-x.x.xxxx 
 
Hyväksyminen  
Tekninen lautakunta (vastineet)  x.x.xxxx 
Tekninen lautakunta (kaava)  x.x.xxxx 
 

1.2 Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan ydinkeskustan koillisosassa Palomäenkadun pohjoispuo-
lella ja se rajautuu pohjoisessa valtatie kuuteen, idässä Sammonraittiin ja lännessä Vuorika-
tuun. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 33 hehtaaria ja se pitää sisällään Urheilupuiston 
uimahallin tontin sekä Palomäen virkistysmetsän länsiosan.  
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Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ydinkeskustan pohjoisosassa Suunnittelualueen rajaus on merkitty karttaan sinisellä viivalla. 

 

1.3 Kaavamuutoksen tarkoitus ja perustelut 

Asemakaavan muutos on tullut vireille Kouvolan kaupungin aloitteesta vuonna 2022 ja se si-
sältyy vuoden 2023 kaavoituskatsauksessa esiteltyihin kaavoituksen työohjelman kohteisiin.  

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Urheilupuiston uimahallin laajentami-
nen ja turvata rakennetun kulttuuriympäristön arvot sekä ajanmukaistaa sen pohjoispuolella 
olevan lähivirkistysalueen kaavamerkinnät ja määräykset. Kaavahankkeen tavoitteena on 
myös vahvistaa viihtyisän ja kestävän elinympäristön kehittymistä alueella. 

 

1.4 Asemakaavan liiteasiakirjat 

 Liite 1. Ote ajantasa-asemakaavasta 
 Liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 Liite 3. Asemakaavan seurantalomake (laaditaan ehdotusvaiheessa) 
 Liite 4. Maanomistuskartta 
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1.5 Kaavahankkeeseen liittyvät selvitykset 

 Kouvolan ydinkeskustan liikenneverkon ja pysäköinnin kehityssuunnitelma 2030, 
7.9.2016 Trafix Oy 

 Kouvolan Keskeisen kaupunkialueen oyk:n täydentävä luontoselvitys, 23.10.2014 Luon-
toselvitys Kotkansiipi 

 Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava, Lepakkopotentiaalin arviointi 2014, 
6.10.2014 Timo Metsänen ja Petri Parkko 

 Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan luontoselvitys 2012, 19.8.2013 
Luontoselvitys Kotkansiipi 

 Kouvolan arvokkaat luontokohteet 2008, 3.3.2009 Luontoselvitys Kotkansiipi 
 Suojeltavat rakennukset ja ympäristöt 1.6.2017 Kouvolan kaupunki/Kaupunkisuunnittelu 
 Muutakin kuin rautatieristeys -kirja, Rurik Wasastjerna 2012 
 Kouvolan rakennetun ympäristön inventointi, Kouvolan kaupunki / Rurik Wasastjerna 

2009 
 Kouvolan ratapiha - Turvallisuusselvitys, Liikennevirasto 19.12.2018 
 Kouvolan kaupungin meluselvitys 2016, WSP 31.3.2016 
 Kouvolan Urheilupuiston ja Mielakan kehittämissuunnitelma, WSO Finland Oy, Arkkiteh-

titoimisto Sami Vikström Oy ja Arkkitehtitoimisto Karin Krokfors Oy 8.1.2019 
 
 

2 TIIVISTELMÄ 
Asemakaavan muutos on käynnistynyt Kouvolan kaupungin aloitteesta vuonna 2022. Asema-
kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollista Urheilupuiston uimahallin laajentaminen sen 
kulttuuriympäristöarvot turvaten ja ajanmukaistaa suunnittelualueen muuta asemakaavaa. 
Kaavahankkeen tavoitteena on myös vahvistaa turvallisen, viihtyisän ja kestävän elinympäris-
tön kehittymistä alueella. 

Kaavahanke kuulutettiin vireille 4.1.2023. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaava-
luonnos ovat nähtävillä 4.1.-6.2.2023 välisen ajan ja niistä pyydetään palautetta alueen toimi-
joilta ja muilta osallisilta sekä viranomaisilta. Kaavahankkeesta kiinnostuneille asukkaille jär-
jestetään kaavaluonnoksen ja uimahallihankkeen esittely- ja keskustelutilaisuus 16.1.2023. 

 

3 LÄHTÖKOHDAT 
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Ydinkeskustan pohjoisreunalla sijaitseva alue on pääosin rakentamatonta metsän peittämää 
Palomäen virkistysaluetta. Suunnittelualeen eteläosaa rajautuu Palomäenkatuun ja sen var-
rella sijaitseviin pientaloihin ja niiden pihoihin sekä Urheilupuiston uimahalliin. Suunnittelualu-
een kaakkoisosassa on neljän pientalon muodostama kortteli. Alueen itäreunaa rajaa Sam-
monraitin kevyen liikenteen väylä sekä rivitalojen muodostama korttelialue. Alue rajautuu poh-
joisessa valtatie kuuteen ja länsiosassa pysäköintialueeseen sekä kevyen liikenteen väylään. 
Palomäen laella on jonkin verran rakennuksia ja rakenteita, muun muassa useita erikokoisia 
hyppyrimäkiä, vesisäiliöitä ja tietoliikennemastoja sekä niiden teknisiä tiloja. Osassa Palomä-
keä sijaitsee myös maanalaisia kallioon louhittuja tiloja. Korkeusvaihtelut ovat alueella merkit-
täviä ja osin sen vuoksi alue muodostaa hyvin näkyvän osan Kouvolan keskusta-aluetta. 
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3.1.2 Maisema 

3.1.2.1 Maisema- ja kaupunkikuva 

Kaava-alueen maisematila on pääosin suljettu tai puoliavoin.  Ainoastaan alueen lounais-
osassa oleva hyppyrimäkien alue on laajempi avoin alue. Palomäen alue kohoaa ympäröiviä 
alueitaan selkeästi korkeammalle ja sillä on siten huomattava merkitys ydinkeskustan pohjois-
osan maisema- ja kaupunkikuvassa. Lounaisosan hyppyrimäet sekä mastot erottuvat kauko-
maisemassa selkeinä maamerkkeinä sekä etelään, länteen että pohjoiseen. Korkealle ko-
hoava puustoinen mäki muodostaa vehreän taustan ydinkeskustan tiiviisti rakennetuille alu-
eille ja lähempää tarkasteltuna etenkin Urheilupuiston uimahallille sekä sen molemmilla puo-
lilla oleville pien- ja rivitaloille. 

 

3.1.2.2 Maisemarakenne 

Kaava-alueen maisemarakenne on selkeä. Palomäen kallioselänne sijoittuu keskelle suunnit-
telualuetta.  Kallioperä muodostuu rapakivigraniitteihin kuuluvasta viborgiitistä. Etenkin Palo-
mäen selänteen länsi ja eteläreunoilla on hienoja kalliojyrkänteitä. Palomäen lakialueella on 
myös muutamia avokallioita, mutta pääosin kallio on ohuen maakerroksen ja kasvillisuuden 
peittämää. Reuna-alueilla maakerrokset koostuvat hiekasta, hiekkamoreenista ja sorasta. La-
kialueelta ei ole tehty tarkempia maaperätutkimuksia.  

Selänteen lakialueet sijaitsevat suunnittelualueen länsi- ja pohjoisosassa, korkeimman pisteen 
kohotessa 105.5 metriä merenpinnan yläpuolelle. Reuna-alueilla korkeustaso on 70…80 met-
riä mpy. 

Suunnittelualueella ei ole vesirakenteita tai soita. Kuntoratojen yhteydessä on joitakin niiden 
kuivatukseen liittyviä ojia alueen lounais- ja itäosassa kaksi hieman kosteampaa painannetta.  

Suunnittelualueen reuna-alueet on rakennettu. Pohjoisreunalla kulkee valtatie 6, itäreunassa 
Sammonraitti ja rivitaloja, eteläreunassa on pientaloja ja uimahalli ja länsireunalla paloasema, 
poliisi- ja oikeustalo sekä hyppyrimäet niihin liittyvine rakenteineen. 

Alueen kasvillisuus on sekametsälle tyypillistä ja monipuolista. Suurin osa alueesta on metsä-
tyypiltään mustikkatyypin tuoretta kangasta, mutta paikoitellen löytyy myös lehtomaista kan-
gasta ja etenkin lakialueilla kuivahkoa kangasta. Uimahallin piha-alue on nurmea ja pientalojen 
pihoilla on tyypillistä puutarhakasvillisuutta. 

Pienilmastoltaan suunnittelualue on vaihteleva. Lounaaseen avautuvat hyppyrimäkien alastu-
lorinteet ovat avoimia ja siten keräävät iltapäiväauringon lämpösäteilyä. Toisaalta ne ovat kui-
tenkin samaan aikaan alttiita päätuulensuunnasta lounaasta puhaltaville tuulille. Muu alue on 
metsän peittämää ja siten suojassa voimakkailta tuulilta, mutta myös auringon lämmittävältä 
vaikutukselta.   
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3.1.2.3 Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on pääosin rakentamatonta aluetta, joka ei kuitenkaan ole täysin luonnonti-
laista, vaan hoidettua virkistysmetsää. Kesäisin kuntorata ja talvisin hiihtolatu kiemurtelee läpi 
metsän. Alueelle laadittujen luontoselvitysten perusteella Palomäen virkistysalue on määritelty 
luonnon monimuotoisuuden ydinalueeksi. Palomäellä on sekä vanhoja mäntyjä kasvavia ka-
rumpia metsiä ja kallioalueita että reheviä kuusivaltaisia metsiä. Alueella on useita arvokkaiksi 
elinympäristöiksi luokiteltavia kohteita ja monin paikoin esiintyy lahopuuta. Metsissä on tehty 
havaintoja jopa vanhoja kuusivaltaisia metsiä suosivasta pohjantikasta ja myös harmaapäätik-
kaa tavataan säännöllisesti. Liito-oravahavaintoja on tehty suuressa osassa aluetta.  

Palomäeltä on melko hyvä viheryhteys Viitakummun suuntaan, mutta länteen yhteys on hei-
kentynyt. Liito-oravat pääsevät hyvin todennäköisesti liikkumaan myös Kasarminmäen ja Pa-
lomäen välillä Kotiharjun kautta.  

 

Kuva 2. Vuoden 2017 luontoselvityksessä havaitut arvokkaat luontokohteet.  

 

Alueen itäosa on luokiteltu luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen arvokkaaksi koh-
teeksi, jossa on varttunutta runsaslahopuustoista kuusivaltaista metsää. Alueella kasvaa haa-
paa paikoin runsaasti, ja alueella on myös useita kolohaapoja. Suurin osa metsästä on mus-
tikkatyypin kangasta, mutta kuntoradan varrella esiintyy myös korpisuutta. Rivitalojen lähellä 
on pohjavesivaikutusta. Suuri osa metsästä on liito-oravan elinaluetta. 

Uimahallin länsipuolen rinteen varttuneessa kosteapohjaisessa sekametsässä kasvaa paljon 
suuria haapoja, jotka soveltuvat liito-oravan elinympäristöksi.  

Myös suunnittelualueen koillisnurkassa on tehty havaintoja liito-oravasta. Alueella, joka ulottuu 
pääosin suunnittelualueen ulkopuolelle, on erityisen edustavaa runsaslahopuustoista järeää 
kuusivaltaista metsää. Kohteen edustavuutta lisää sen läpi virtaava oja, jonka vedenjuoksu-
uoma on ennallistumassa luonnontilaisen kaltaiseksi noroksi, mutta alueella on myös lähtei-
syyttä. Uoman läheisyydessä kasvaa hyvin runsaasti hiirenporrasta sekä korpi-imarretta. Haa-
paa metsässä kasvaa melko vähän, mutta se kuuluu kuitenkin osittain liito-oravan elinaluee-
seen. Myös koivua ja raitaa esiintyy paikoin.  

Palomäen lounaisosassa on kehityskelpoinen ja puustoltaan luontaisesti uudistunut kohde, 
jossa kasvaa vanhoja mäntyjä, koivua ja kuusta sekä pensaskerroksessa katajaa. Kenttäker-
roksessa marjova mustikka on valtalaji ja lisäksi kohteella kasvaa paljon metsäkastikkaa. 
Kohde on kallioisuudestaan huolimatta suurelta osin mustikkatyypin kangasta. 
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Palomäen länsireunan jyrkänteessä ja karukkokalliossa, kasvaa vähän ahokissankäpälää. 
Sen pohjoispuolella lähellä valtatietä on jyrkänne alusmetsineen, joista osa on kuusivaltaisia 
lehtoja. Niiden niukassa kenttäkerroksessa kasvaa mm. mustakonnanmarjaa (Actaea spicata). 
Jyrkänne on enimmäkseen varjoinen ja metsäkasvillisuus on vallitsevaa. Jyrkänteen päällä 
esiintyy metsälain suojelemia karukkokallioita. Erityisesti hyppyrimäen läheisyydessä puusto 
on järeää kuusta ja mäntyä. Lahopuuta esiintyy kohtalaisesti. Myös haapaa kasvaa paikoin ja 
jyrkänteenalusmetsät sopisivat liito-oravan elinympäristöksi.  

        

Kuva 3. (vasemmalla) Länsirinteen kallioseinämät ovat jyrkkiä. Niiltä on tavattu myös silmälläpidettäväksi luokiteltua ahokissan-
käpälää. 

Kuva 4. (oikealla) Kuntorata kiemurtelee läpi Palomäen metsän. Kuvan ottopaikassa on sen molemmin puolin liito-oravan elinym-
päristöä. 

 

3.1.3 Asuminen ja väestö 

Suunnittelualueella sijaitsee vain muutamia asuinrakennuksia, mutta se rajautuu etelässä ja 
kaakossa ydinkeskustan reuna-alueen tiiviiseen pientaloasutukseen. Alueen vaikutuspiirissä 
asuu siten kymmeniä tuhansia ihmisiä. Alueella olevat asuinrakennukset ovat erillispientaloja 
ja yhteensä niissä asuu parikymmentä henkilöä. 

 

3.1.4 Yhdyskuntarakenne 

Suunnittelualue liittyy saumattomasti Kouvolan ydinkeskustan yhdyskuntarakenteeseen. 
Suunnittelualueella sijaitsee uimahallin lisäksi merkittävä virkistysalue liikuntareitteineen ja ra-
kenteineen. Alue on myös yhdyskuntatekniikan kannalta merkittävä, sillä alueella sijaitsee ve-
sisäiliö ja tietoliikennemastoja. Alue rajautuu kaikilta sivuilta liikenneväyliin, jotka vaihtelevat 
kevyen liikenteen raitista valtatiehen. Sen länsireunalla ja eteläpuolella sijaitsee lukuisia julki-
sia palveluja. 

 

3.1.5 Rakennettu ympäristö 

3.1.5.1 Rakennuskanta ja rakennettu kulttuuriympäristö 

Suunnittelualueen rakennuskanta koostuu Palomäen laella olevista yhdyskuntateknisistä ra-
kennuksista, Urheilupuiston uimahallista ja viidestä pientalosta. Urheilupuiston uimahalli on 
rakennettu vuonna 1964 arkkitehti Jorma Järven suunnitelmien mukaan. Ydinkeskusta 
osayleiskaavassa se on merkitty rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti tai kaupunkikuvallisesti 
arvokkaaksi rakennukseksi, joka tulisi suojella asemakaavalla. Rakennuksella katsotaan ole-
van sekä kulttuuri- että rakennushistoriallisia ja kaupunkikuvallisia arvoja. Sen on arvioitu ole-
van maakunnallisesti merkittävä kohde. Rakennusta kuvaillaan yleiskaavaan liittyvässä ”Kou-
volan suojeltavat rakennukset ja ympäristöt” -selvityksessä seuraavasti: ”Ainutlaatuinen ja 
poikkeuksellisen onnistunut arkkitehtoninen kokonaistaideteos, jonka plastinen kattomuoto 
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hyödyntää maksimaalisesti betonin mahdollisuuksia rakennusmateriaalina. Lasinen julkisivu 
liittää hallitilan ja piha-alueen hienosti toisiinsa.” Kouvolan rakennetun ympäristön inventoinnin 
laatinut Rurik Wasastjerna kuvaa rakennusta teoksessa ”Muutakin kuin rautatieristeys” seu-
raavasti ”Se on hieno esimerkki 1960-luvun uutta etsivästä ja rakenteellista ilmaisua hakevasta 
hengestä. Satulapinnan (tarkemmin sanottuna hyperbolisen paraboloidin) muotoon valettu 
kattorakenne hyödyntää maksimaalisesti betonin rakenteellisia ja arkkitehtonisia mahdolli-
suuksia. Jäntevät kaaret antavat urheilurakennukseen kuuluvaa lennokkuutta. Suuri lasiseinä 
liittää hallitilan pihaan ulkoaltaineen. Lippukassa, puku- ja pesuhuoneet ym. palvelevat tilat 
sijoittuvat keltatiilipintaisina hallitilan kylkeen piirtäen kattorakenteen korkeuskäyrää seuraa-
van, bumerangia muistuttavan kaaren.” 

 

     

Kuva 5. Urheilupuiston uimahallin pääjulkisivu Palomäenkadulta lounaan suunnasta kuvattuna. Uimahallin kaareva koko julkisivun 
kokoinen ikkuna peilaa ympäröivää luontoa päiväsaikaan. 

Kuva 6. Urheilupuiston uimahallin pääjulkisivu Palomäenkadulta kaakon suunnasta kuvattuna. Etualalla pukuhuonetilojen nau-
haikkunat ja takana muodoltaan paraboloidi katto. Julkisivu toimii katunäkymän päätepisteenä. 

 

 

Kuva 7. Urheilupuiston uimahallin sisätilat ovat mieleenpainuvat suuren päätyikkunan ja kaarevan kattomuodon ansiosta. Lasten 
altaan liukumäki on sittemmin poistettu. (kuva Rurik Wasastjerna 2009) 

 

Palomäen huipulla, sen länsiosassa sijaitsee sekä käytössä oleva vuonna 1971 rakennettu, 
että käytöstä poistettu joskus vuosien 1941-1953 välillä rakennettu vesisäiliö. Lisäksi siellä on 
tietoliikennemastoon liittyviä teknisiä tiloja sekä varastokäytössä olevia kontteja. Hyppyrimä-
kien alueella sijaitsee yksi betonirakenteinen (K-75) ja useita puurakenteisia mäkihyppytorneja 
alastulorinteineen (K-58, K-25, K-10, K-6 ja K-2) sekä betoninen tuomaritorni. Betonirakentei-
set tornit tullaan todennäköisesti lähivuosina purkamaan. 
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Kuva 8. Tietoliikennemaston juurella olevia teknisiä tiloja. 

Kuva 9. Vanhan punatiilinen vesisäiliö toimii nykyisin varastotiloina. 

Kuva 10. Nykyinen vesisäiliö on betonirakenteinen.  

 

Alueella sijaitsevat asuinrakennukset on rakennettu pääosin 1950-luvulla ja ne ovat arkkiteh-
tuuriltaan rakennusajankohdalleen tyypillisiä harjakattoisia ja julkisivuiltaan rapattuja. Yksi ta-
loista sijaitsee Palomäenkadun varrella nykyisen kaavan mukaisella virkistysalueella uimahal-
lin länsipuolella. Neljä muuta taloa sijaitsevat Metsolantien varrella. 

 

3.1.5.2 Muinaismuistot 

Kaavamuutosalueella ei ole tiedossa olevia muinaismuistolain (295/63) mukaisia kiinteitä mui-
naisjäännöksiä tai muuta arkeologista kulttuuriperintöä.  

 

3.1.6 Alueen aikaisempi maankäyttö 

Suunnittelualue on ollut aina hyvin metsäinen. Nykyisen uimahallin piha-alueella on ollut 1940-
luvulla ampumaradan maalialue. Palomäenkatu 20 kohdalla on myös ollut hyppyrimäki, joka 
vuoteen 1953 mennessä on siirretty nykyiselle paikalleen. Alueen lounaisosassa kalliojyrkän-
teen päällä on myös sijainnut tanssilava ainakin 1960-luvun alkuvuosiin saakka. 

  

Kuva 11. Ortoilmakuvassa vuodelta 1941 näkyy nykyisessä Urheilupuistossa sijainnut ampumarata, jonka maalitaulut sijaitsivat 
nykyisen uimahallin (lila piste) piha-alueella. Punatiilinen 40-luvulla rakennettu vesisäiliö on merkitty kuvaan oranssilla pisteellä. 
Alueella sijainnut tanssilava on merkitty kuvaan tumman sinisellä pisteellä ja alkuperäinen hyppyrimäki vaalean sinisellä pisteellä.  



11 
 

 

3.1.6.1 Liikenne- ja katualueet, pysäköinti 

Suunnittelualue rajautuu nykyisiin ja suunniteltuihin katuihin. Alueen pohjoispuolella sitä rajaa 
valtatie 6, jota ollaan parantamassa lähivuosina 2+2 kaistaiseksi. Suunnittelualueen kohdalla 
tulevat parantamistoimenpiteet eivät vaikuta kaavan aluerajauksiin, mutta niillä on vaikutusta 
ulkoilureittiverkoston yhteyksiin ja saavutettavuuteen.  

Suunnittelualueen länsireunaa reunustaa erilaisten liikenneväylien kudelma. Pohjoisimpana 
sijaitsee pääpaloaseman käytössä oleva ajoramppi valtatielle. Sen eteläpuolella on kevyen 
liikenteen väylä, joka jatkuu etelään Vuorikatuna, josta osa on pihakatua. Eteläpäässä Vuori-
katu muuttuu Jokelantieksi, joka on myös pihakatua, ja jossa on erillinen kolme metriä leveä 
kevyen liikenteen väylä.  

Palomäenkatu sijoittuu suunnittelualueen eteläreunaan. Se muodostaa verkostollisesti ydin-
keskustan pohjoisemman kehäväylän yhdessä Marjoniementien kanssa. Katutila on kuitenkin 
kapea ja katua reunustavien pientalon julkisivut ovat kiinni kadun reunassa, jolloin lumitilaa tai 
näkemäalueita ei kadulle juurikaan jää. Kadun nopeusrajoitus on 30 km /h ja siinä on myös 
kaksi hidastetöyssyä. Kaavahankeen kanssa samanaikaisesti tutkitaan ajoneuvoliikenteen 
katkaisua kadun puolivälissä. Liikennemäärät uimahallin itäpuolella ovat olleet huhtikuussa 
2022 tehdyn mittauksen mukaan keskimäärin 2 543 ajoneuvoa vuorokaudessa (molemmat 
suunnat yhteensä). Eniten ajoneuvoja on arkipäivisin ollut klo 8-9 ja 16-17 välillä, jolloin niiden 
määrä on kohonnut 300 ajoneuvoon tunnissa. Lauantaina ajoneuvoja on huipputunnin aikana 
ollut 200 ja sunnuntaina 150 kappaletta. Pääosa kadusta on kaavamuutoksen rajauksen ulko-
puolella, mutta uimahallin ja pientalojen välisellä alueella se on otettu mukaan kaava-aluee-
seen, jotta katualueen leventäminen olisi mahdollista. Liikennemäärät ovat suunnittelualueen 
kaakkoisosassa etenkin arkiaamuisin koulupäivien alkaessa suuria ja kevyt liikenne risteää 
ajoneuvoliikenteen kanssa. Myös Metsolantien kevyen liikenteen väylä on läheisten koulujen 
henkilökunnan mielestä liian kapea. 

Kaava-alueen itäpuolella on tonttikatuina toimivat Metsolantie ja Sammonkatu sekä Ravileh-
don asuinalueelle johtava Sammonraitti. Ne on rajattu Sammonkadun eteläpäätä lukuun otta-
matta kaava-alueen ulkopuolelle. 

Kaavamuutoksen alueella on muutamia epävirallisia pysäköintialueita. Palomäen huipulla 
huoltotien päässä pysäköidään autoja lähinnä mäkihyppytoiminnan ollessa aktiivista. Suunnit-
telualueen lounaisosassa on myös maanalaisiin tiloihin liittyvä pysäköintialue. Uimahallin 
edustalla on pysäköintipaikkoja, jotka sijoittuvat osin katu- ja osin korttelialueelle. Ne palvelevat 
lähinnä uimahallin ja kuntoradan/hiihtoladun käyttäjiä. Suunnittelualueen ympäristössä pysä-
köintialueita on runsaasti sekä sen länsi että eteläpuolella.  

 

3.1.6.2 Tekninen huolto ja energiatalous 

Suunnittelualueella on kattava kunnallistekninen verkosto. Suunnittelualuetta lännessä, ete-
lässä ja idässä rajaavien katujen alla kulkee KSS Energian kaukolämpöverkosto. Koko alueella 
on sähköjohtoja, joista Palomäen virkistysalueelle sijoittuvat ovat pääosin reittien valaistuk-
seen liittyviä. Sammonkadun varressa kaavarajauksen sisäpuolella sijaitsee KSS Energian 
puistomuuntamo. Alueen länsipuolella on Elisa Oyj:n telekaapeleita ja sen kaikissa osissa on 
lukuisia Telian telekaapeleita. Kouvolan veden vesijohtoverkosto kattaa suunnittelualuetta ra-
jaavat kadut, joiden lisäksi se ulottuu Palomäen päällä olevaan vesisäiliöön. Jätevesiverkosto 
mukailee vesijohtoverkoston sijaintia. Hulevesiverkosto on katualueilla pääosin kattava, mutta 
Palomäenkadun länsiosassa se on katkonainen.  

Sekä aurinko- että geoenergian hyödyntämisen osalta alueen sijainti on hyvä jo rakennetuilla 
alueilla. Etenkin uimahallin kohdalla puiden tai muiden rakennusten varjostusvaikutus on 
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vähäinen ja koko alueella maaperä on kalliota.  Pientuulivoiman osalta alueen rakennuskanta 
on liian matalaa. Asiaa on tutkittu Ydinkeskustan osayleiskaavan yhteydessä vuonna 2018. 

 

3.1.7 Palvelut ja työpaikat 

Alueella on runsaasti julkisia virkistyspalveluja sekä sisäliikuntapaikan (uimahalli) että ulkolii-
kuntapaikkojen (hyppyrimäet, kuntoradat/hiihtoladut, metsä) muodossa. Ne toimivat myös työ-
paikkoina.  

Alueen lähiympäristössä on paljon erilaisia työpaikkakeskittymiä, kuten pääpelastusasema, oi-
keus- ja poliisitalo, Ratamo-keskus, Lyseon lukio ja Urheilupuiston yläkoulu sekä Kouvolan 
veden toimipiste. Ne pitävät sisällään myös monipuolisesti erilaisia julkisia palveluita. 

 

3.1.8 Maanomistus 

Suunnittelualue on pääosin Kouvolan kaupungin omistuksessa. Kouvolan Vesi omistaa vesi-
säiliön alueen ja tietoliikennemaston alue on vuokrattu Telialle. Suomen Valtio omistaa myös 
kiinteistön alueen länsiosassa. Maanomistus on esitetty tarkemmin kaavan liitteessä 4.  

 

3.1.9 Virkistysalueet ja viherverkko 

Pääosa suunnittelualueesta on virkistysaluetta, joka toimii pääviherverkon osana. Palomäen 
metsäalue on ydinkeskustan asukkaiden tärkein laajempi virkistysalue ja sen sisältämät va-
laistut kuntoradat/hiihtoladut sekä kuntoportaat ovat aktiivisessa käytössä. Alueella on myös 
runsaasti polkuverkostoa. Alue liittyy sen itäpuoleiseen Palokankaan virkistysalueeseen ja 
edelleen itään ja pohjoiseen kohti Käyrä- ja Kalalampea.  Alueen käyttöä on selvitetty muun 
muassa Urheilupuiston kehittämissuunnitelman yhteydessä kesällä 2018 toteutetulla karttaky-
selyllä. Siinä vastaajat kertoivat harrastavansa alueella porrastreeniä, ulkoilua/luonnossa liik-
kumista, marjastusta, lenkkeilyä, koirien ulkoilutusta, polkujuoksua, suunnitusta ja hiihtoa. Vir-
kistyspalvelujen osalta vastaajat toivoivat opasteiden uusimista, pyöräpysäköintipaikkoja, nuo-
tiopaikkoja ja uimahallin ulkoa-aluetta maksuttomaksi. Alueen koulujen opettajat toivoivat Pa-
lomäenkadun ylittävää silta- tai alikulkuyhteyttä, jonka ansiosta esimerkiksi hiihtämään pääsisi 
keskeytyksettä aina jäähallilta saakka. 

Viherverkon osalta alue on erittäin tärkeä jo sen laajuuden ja luonnon monimuotoisuuden kan-
nalta. Yhteys idän suuntaan on vahva, mutta muihin ilmansuuntiin heikko. Eteläpuolella oleva 
Urheilupuisto on rakennettua viheraluetta ja vaihettuminen näiden alueiden välillä tapahtuu 
juuri Palomäenkadun kohdalla metsän ”liukuessa” puistoon. Kehittämissuunnitelmassa Urhei-
lupuiston ja Palomäen välisen yhteyden koettiinkin olevan kehittämisen tarpeessa. Lännen 
suuntaan virkistys- ja viheryhteydet ovat katujen kevyen liikenteen väylien ja katupuiden va-
rassa. Matka tulevan terveysmetsän reitistöön ei kuitenkaan ole pitkä. Kotiharjuntien ja valtatie 
6:n eteläpuolella olevat puut kannattelevat osaltaan heikkoa läntistä viheryhteyttä. 
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Kuva 12. Suunnittelualueen viherverkko ja -yhteydet. Nuolen paksuus kuvaa yhteyden ekologista tärkeyttä. Katkoviivalla on esi-
tetty heikot/katkenneet, mutta ekologisesti tärkeät yhteydet. 

 

 

3.1.10 Ympäristöterveys 

3.1.10.1 Melu  

Valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaan asumiseen käytettävillä alueilla ja virkistys-
alueilla taajamissa on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvi-
valenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22-7) 50 dB. Kou-
volan kaupungin alueella olevaa melua on tutkinut Kouvolan kaupungin ohjauksessa WSP 
Finland Oy vuonna 2016. Otteet meluselvityksen liitekartoista on esitetty alla.  

Suunnittelualueelle melua tällä hetkellä aiheuttavat etenkin sen pohjoispuolella olevan valta-
tien kuuden ja länsipuolella olevan pääkatuna toimivan Kauppalankadun liikenne. Valtatien 
nopeusrajoitus 80/100 km/h vaikuttaa melun määrään. Kauppalankatua reunustavat raken-
nukset myös estävät osaltaan melun leviämistä suunnittelualueelle. Koska maasto kohoaa val-
tatien eteläpuolella jyrkästi, ei melunsuojauksella saavuteta oleellisia hyötyjä.  

      

Kuva 13. Suunnittelualueen päivä- ja yöajan keskiäänitasot. 
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3.1.10.2 Maaperän tila 

Suunnittelualueella ei ole rekisteritietojen perusteella pilaantuneen maan kohteita, mutta alu-
eella 1940-luvulla sijainneen ampumaradan jäljiltä saattaa löytyä jäänteitä uimahallin piha-alu-
een maakerroksista. Koska uimahalli on rakennettu ennen jätelain laatimista, ei mahdollisista 
puhdistamistoimenpiteistä ole todennäköisesti dokumentaatiota olemassa. 

 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kymenlaakson maakuntakaava 2040 

 

Kuva 14. Suunnittelualueen sijainti Kymenlaakson maakuntakaava 2040:ssa keltaisella katkoviivalla. 

 

Kymenlaakson lainvoimainen maakuntakaava 2040 on hyväksytty 15.6.2020 ja se on 
lainvoimainen. Siinä suunnittelualue on kokonaisuudessaan merkitty virkistysalueeksi (vihreä 
/ V). Aluetta koskevat seuraavat suunnittelumääräykset: ”Alue varataan yleiseen 
virkistykseen ja retkeilyyn. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee turvata 
virkistyskäyttöedellytyksien säilyminen, alueen saavutettavuus sekä luonnonarvot. 
Virkistysalueiden suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota alueiden ominaisuuksiin sekä 
ekologisen verkoston että virkistys- ja retkeilyalueverkoston osana. Alueen 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava viheralueiden yhtenäisyys, niiden 
keskinäinen verkottuminen ja laatu, virkistyskäytön ja suojeluarvojen yhteensovitus sekä 
aluekokonaisuuksien saavutettavuus. Alueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa osoittaa pääkäyttötarkoitusta palvelevien rakennusten lisäksi haja-
asutusluonteista rakentamista jo käytössä olevilla rakennusalueilla.” Aluetta koskee myös 
seuraava rakentamismääräys: ”Alueella sallitaan jo olemassa olevien rakennusten korjaus- 
ja muutostyöt” 

Maakuntakaavaan on merkitty konsultointivyöhyke (harmaa pistekatkoviiva / sev). Siihen 
liittyvät seuraavat suunnittelumääräykset: ”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.” 

Koko maakuntakaavan alueeseen liittyvistä määräyksistä seuraavat on koskettavat Kouvolan 
ydinkeskustan aluetta: ”Alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee selvittää 
edellytyksiä uusiutuvaan energiaan perustuvien järjestelmien käyttöön. Alueiden käytön 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja yhteiskunnan toimintojen sijoittelussa on erityistä 
huomiota kiinnitettävä vesien ekologisen tilan parantamiseen. Yksityiskohtaisemmassa 
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suunnittelussa on otettava huomioon tunnetut muinaisjäännökset. Ajantasainen tieto on 
tarkistettava museoviranomaiselta. 

Alueiden käytön suunnittelussa tulee edistää kestäviä liikkumistapoja huomioiden reitistöjen 
jatkuvuus.” 

 

3.2.2 Keskustan osayleiskaava 

 

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti Keskustan osayleiskaavassa keltaisella katkoviivalla 

 

20.6.1996 hyväksytty Keskustan osayleiskaava (YK1/1) on edelleen voimassa Palomäen alu-
eella.  Kaavassa suunnittelualueeseen koskeva osa on merkitty virkistysalueeksi (V). Alueen 
eteläosan läpi on merkitty ohjeellinen maanalainen katualue. 
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3.2.3 Keskusta ja Kasarminmäki-Ruskeasuo-Tanttari osatarkistus (Palomäki) 

 

Kuva 12. Suunnittelualueen sijainti Keskusta ja Kasarminmäki-Ruskeasuo-Tanttari osatarkistus (Palomäki) mustalla katkoviivalla 

 

17.4.2000 hyväksytty Keskusta ja Kasarminmäki-Ruskeasuo-Tanttari osatarkistus (Palomäki) 
YK1/3 kattaa suunnittelualueen länsiosan. Siinä suunnittelualueeseen kuuluva osa on merkitty 
urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi, jonka sisälle on merkitty ulkoilureittejä.  

3.2.4 Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava 

 

Kuva 2. Ote keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavasta. Suunnittelualueen sijainti merkitty keltaisella katkoviivalla 

 

Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavassa (hyväksytty kaupunginvaltuustossa 
16.11.2015) suunnittelualue on esitetty informatiivisellä merkinnällä ”pääviherverkkoon kuu-
luva alue” ja sen keskiosaan on merkitty ”ohjeellinen ulkoilureitti” (vihreä pisteviiva).  
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3.2.5 Kouvolan ydinkeskusta osayleiskaava  

 

Kuva 3. Ote Ydinkeskustan osayleiskaavasta. 

 

Kouvolan ydinkeskusta osayleiskaava on hyväksytty 8.6.2020. Se kattaa Urheilupuiston uima-
hallin alueen. Osayleiskaavassa suunnittelualueen eteläisin osa on merkitty yhdistetyksi urhei-
lun ja palvelujen (PU), jossa rakentamisen korkeus on yhdestä kahteen kerrosta. Kaavamer-
kintää koskevat seuraavat määräykset: ”Alueelle saa sijoittaa rakentamista, jonka tulee ensi-
sijaisesti palvella urheiluun liittyvää toimintaa. Rakentamisessa tulee huomioida alueen kau-
punkikuva, kulttuurihistorialliset arvot ja turvata sujuvat kulkuyhteydet.”  

Viereinen alue on merkitty virkistysalueeksi (V), jota koskevat seuraavat määräykset: ”Alueelle 
saa sijoittaa alueen pääkäyttötarkoitusta palvelevia vähäisiä rakennuksia ja rakennelmia. Puis-
toja tulee kehittää kasvillisuudeltaan nykyistä monimuotoisemmiksi niiden historialliset arvot ja 
käyttötarkoitus huomioiden. Puistojen tulisi olla niiden sisältämien toimintojen osalta monipuo-
lisia ja omaleimaisia.” 

Suunnittelualueen eteläosaan Palomäenkadun yli on kaavaan merkitty pohjois-eteläsuuntai-
sesti kehitettävä kevyen liikenteen yhteys (musta nuolipäinen pisteviiva).  

Uimahalli on merkitty alueellisella suojelumerkinnällä Rakennus- ja kultuurihistoriallisesti tai 
kaupunkikuvallisesti arvokas alue (turkoosi pistekatkoviiva /s-C), jota koskevat seuraavat 
määräykset: ”Alue tulee suojella asemakaavalla. Alueen ominaispiirteet tulee säilyttää ja 
asemakaavoitusta varten tulee laatia yleiset periaatteet ja suunnitteluohjeet. Suojelun 
yksityiskohtainen toteuttamistapa ja lisärakentamismahdollisuudet ratkaistaan 
asemakaavatasolla. Alueelle voidaan sijoittaa uutta rakentamista ja toteuttaa muita 
ympäristöön vaikuttavia toimenpiteitä, kunhan aluekokonaisuuden kultuurihistoriallisen arvon 
säilyttäminen taataan. museoviranomaiselle tulee varata tilaisuus lausunnon antamiseen 
ennen ympäristön arvoihin merkittävästi vaikuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä. Kirjainindeksi 
viittaa kaavaselostuksen kohdeluetteloon ja perusteluihin.” Lisäksi se on merkitty pistemäisellä 
suojelumerkinnällä (sr-29) ”rakennushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti tai 
kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus”, jota koskevat seuraavat määräykset: ”Merkinnällä 
osoitettua rakennusta ei saa purkaa eikä sen ulkoasua muuttaa siten, että kohteen arvokkaat 
ominaispiirteet tuhoutuvat. Korjaus ja uudisrakentaminen tulee sopeuttaa kaupunkikuvallisiin 
ja rakennetun kulttuuriympäristön arvoihin. Museoviranomaiselle tulee varata tilaisuus 
lausunnon antamiseen ennen kohteeseen kohdistuvia toimenpiteitä. Numeroindeksi viittaa 
kaavaselostuksen kohdeluetteloon ja perusteluihin.” 



18 
 

Suunnitelualueen eteläosaan on merkitty harvinaisen ja uhanalaisen lajin esiintymisalue 
(vihreä pistekatkoviiva / luo-2), jota koskevat seuraavat määräykset”Alueen käyttöä 
suunniteltaessa on otettava huomioon luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden 
elinympäristöjen, eliölajiesiintymien ja luontokohteiden säilyttämisedellytykset. Alueen 
asemakaavoituksessa tulee huomioida alueella oleva harvinaisen ja uhanalaisen eliölajin 
esiintymä ja selvittää kaavaratkaisun vaikutukset kyseiseen lajiin. Kasvilajien osalta tulee tutkia 
edellytykset kasviyksilöiden siirrolle, jos alueelle suunnitellaan muuttuvaa maankäyttöä.” 

Lisäksi osayleiskaavassa on lukuisia koko kaava-aluetta koskevia määräyksiä, jotka esitellään 
tarkemmin asemakaavamuutoksen selostuksessa. 

 

 

3.3 Asemakaava 

Suunnittelualue on kokonaisuudessaan asemakaavoitettu. Alueen vanhin asemakaava on 
vuodelta 1962 ja uusin vuodelta 2008. 

Pääosa suunnittelualueesta sijoittuu asemakaavan 174:1 Palomäki alueelle. Kaava on hyväk-
sytty 12.10.1962. Siinä suunnittelualueeseen kuuluva osa on merkitty luonnontilassa säilytet-
täväksi puistoalueeksi, jolla maanpinnan korkeusasemaa saa muuttaa ja kasvavia puita kaa-
taa vain järjestysoikeuden luvalla (PL).  

Suunnittelualueen länsiosassa on voimassa asemakaava 415:1 Oikeus- ja poliisitalo, joka on 
hyväksytty 17.4.2000. Suunnittelualueeseen kuuluva osa kyseisestä asemakaavasta on mer-
kitty urheilu- ja virkistyspalvelualueeksi (VU), jota koskevat seuraavat määräykset: ”Urheilu- ja 
virkistyspalvelualueelle (VU) saa rakentaa käyttötarkoitusta palvelevia laitteita ja rakennuksia 
sekä lisäksi maanalaisia, yhdyskuntateknisiä tms. tarpeita, kuten hätäkeskus, palvelevia tiloja 
ja luolastoja, joihin voidaan sijoittaa työtiloja.” 

 

Kuva 4. Ote asemakaavojen hakemistokartasta. Suunnittelualue on merkitty karttaan sinisellä katkoviivalla. 
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Pääosa suunnittelualueesta sijoittuu asemakaavan 174:1 Palomäki alueelle. Kaava on hyväk-
sytty 12.10.1962. Siinä suunnittelualueeseen kuuluva osa on merkitty luonnontilassa säilytet-
täväksi puistoalueeksi, jolla maanpinnan korkeusasemaa saa muuttaa ja kasvavia puita kaa-
taa vain järjestysoikeuden luvalla (PL).  

Suunnittelualueen länsiosassa on voimassa asemakaava 415:1 Oikeus- ja poliisitalo, joka on 
hyväksytty 17.4.2000. Suunnittelualueeseen kuuluva osa kyseisestä asemakaavasta on mer-
kitty urheilu- ja virkistyspalvelualueeksi (VU), jota koskevat seuraavat määräykset: ”Urheilu- ja 
virkistyspalvelualueelle (VU) saa rakentaa käyttötarkoitusta palvelevia laitteita ja rakennuksia 
sekä lisäksi maanalaisia, yhdyskuntateknisiä tms. tarpeita, kuten hätäkeskus, palvelevia tiloja 
ja luolastoja, joihin voidaan sijoittaa työtiloja.” 

Alueen itäosassa on voimassa asemakaava 168:5 nimeltään Tontti 5048-1. Kaava on hyväk-
sytty 8.12.2008. Suunnittelualueeseen kuuluva osa asemakaavaa on merkitty puistoksi (VP). 

Alueen eteläosassa on voimassa 28.6.1962 hyväksytty asemakaava 172:1 Uimahalli. Se kä-
sittää uimahallin korttelin 1018, joka on merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y). Kort-
telialuetta koskevat seuraavat määräykset: ”Yleisen rakennuksen tontille saa rakentaa enin-
tään 0,75 m2 kokonaiskerrosalaa kutakin tontin neliömetriä kohti. Rakennusten tulee täyttää 
sisäasiainministeriön paloluokittelusta antaman päätöksen vaatimukset. Tontilla kasvavia 
puita saa kaataa ja maanpinnan korkeutta muuttaa vain järjestysoikeuden luvalla. Rakentama-
ton tontinosa on pidettävä puistomaisessa kunnossa.” 

Suunnittelualueen itäisimmässä osassa on pienellä alueella voimassa asemakaava 120:5 Pa-
lokankaanpuisto, joka on hyväksytty 19.8.1983. Suunnittelualueeseen kuuluva osa asemakaa-
vaa on merkitty puistoksi (VP). 
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Kuva 15. Suunnittelualueen (sininen rajaus) ajantasa-asemakaava. 

 

 

3.3.1 Muut suunnitelmat 

Urheilupuiston kehittämissuunnitelma 

Kouvolan kaupunki laati yhteistyössä kolmen eri konsulttitoimiston kanssa vuonna 2019 Ur-
heilupuiston kehittämissuunnitelman, jossa otettiin kantaa myös muiden keskusta-alueen tun-
tumassa olevien urheilu- ja virkistysalueiden tulevaisuuteen. Urheilupuiston ja palomäen muo-
dostaman kokonaisuuden kannalta olennaisimmat huomiot koskivat näiden kahden alueen 
saumakohtaa eli Palomäenkadun osaa uimahallin ja pientalojen välissä. Alueella tulisi säilyttää 
sekä kulku- että näkymäyhteys kahden viheralueen välillä, jolloin ne muodostaisivat ”keskus-
puiston”. ”Tämä lisäisi keskustan vetovoimaisuutta ja olisi myös linjassa Urheilupuiston alku-
peräisen suunnitteluperiaatteen kanssa, jossa Palomäen laaja metsäalue vähitellen ja harki-
tusti vaiheistuu rakennetuksi kaupunkiympäristöksi.” 
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Kuva 16. Ote kehittämissuunnitelman Palomäkeä kuvaavasta osuudesta jossa hyppyrimäen aluetta ehdotetaan kehitettävän ma-
joitus- ja ravintolapalveluille. 

 

Palomäen alueen toiminnoiksi listattiin kehittämissuunnitelmassa kuntopolut / ladut, porras-
treeni, kehonpainoharjoittelu, ulkokuntosalit, hiljentymispisteet (palvelutarjonta ja opastus ko-
konaisvaltaiseen fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin). Hyppyrimäkialueen aktivointia ehdotet-
tiin tehtävän seuraavasti: alue siistitään (roskat ja ylimääräiset rakenteet poistetaan, vesakko 
karsitaan) pienempi betoninen torni puretaan. Isompi torni kunnostetaan ja tornin huipulle ava-
taan näköalapaikka. Torni valaistaan paikallisena maamerkkinä. Pidemmällä aikavälillä Palo-
mäen alueelle voidaan myös kehittää korkealuokkaisia majoituspalveluita erityisesti kansain-
välisille matkailijoille.  

 

Kuva 17. Ote kehittämissuunnitelman vaihtoehto B:stä, jossa uimahalliin on esitetty laajennusosa. 
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Meidän metsät – Kouvolan kaupungin hoito- ja käyttösuunnitelma taajamametsille 

Vuonna 2019 laadittuun taajametsien hoito- ja käyttösuunnitelmaan sisältyy metsäprofilointi, 
jonka avulla esitetään tiivistetysti erilaisiin metsä ja viherympäristöihin liittyviä merkityksiä, omi-
naisuuksia ja kehitystarpeita. Palomäen metsäprofiiliksi valikoitui ”monimuotoinen ulkoilualue”. 
Sen vahvuuksia katsottiin olevan monipuoliset virkistyspalvelut ja lähellä olevat liikuntapalve-
lut, monipuolinen luonto, joka on käytettävissä niin opetukseen kuin virkistykseenkin. Lisäksi 
alueen vahvuuksiksi todettiin sen saavutettavuus. Alueen kehittämiskohteiksi listattiin ratsas-
tuspolkujen kunnostus, eri käyttäjäryhmien reitistön erottaminen ja merkitseminen nykyistä pa-
remmin sekä muun muassa ojien avaaminen. Profiloinnissa todettiin tarve myös reitistöjen 
reuna-alueiden raivaamiselle ja huonokuntoisten puiden poistolle. Metsänhoidon osalta suun-
nitellut toimenpiteet käsittävät puuston harventamista puuston kehityksen tukemiseksi. 
 

3.3.2 Rakennusjärjestys 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kouvolan kaupungin rakennusjärjestyksen 8.2.2021 (§5). 

 

3.3.3 Pohjakartta 

Pohjakartta on MRL 54 a §:n mukainen. Pohjakartan tarkistus on valmistunut xx.x.xxxx 

 

 

4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET 
4.1 Suunnittelun tarve 

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollista Urheilupuiston uimahallin laajentaminen 
sekä arvokkaan luonnon- ja rakennetun kulttuuriympäristön arvojen turvaaminen. Kaavahank-
keen tavoitteena on myös vahvistaa viihtyisän, turvallisen, terveellisen ja kestävän elinympä-
ristön kehittymistä alueella. 

 

4.2 Suunnittelun käynnistys ja sitä koskevat päätökset 

Kouvolan kaupunginvaltuusto on päättänyt vuonna 2022, että uusi nykyaikainen uimahalli ra-
kennetaan nykyisen Urheilupuiston uimahallin laajennuksena. Asemakaavan muutos on tullut 
vireille Kouvolan kaupungin aloitteesta vuonna 2022. Kaavahanke sisältyy vuoden 2023 kaa-
voituskatsaukseen ja -ohjelmaan. 

 

4.3 Maankäyttösopimus 

Kaavamuutokseen ei liity maankäyttösopimusta. Korttelin 5035 itäosan osalta kaavaproses-
sissa tutkitaan korttelialueen laajentamista itään kaupungin nykyisin omistamalle alueelle, jol-
loin maan arvonnousu huomioidaan alueen myynnissä osaksi viereistä tonttia.  
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4.4 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.4.1 Osalliset 

 Suunnittelualueen ja lähialueiden kiinteistöjen omistajat ja haltijat 
 Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
 Kymenlaakson liitto 
 Kymenlaakson museo 
 Kymenlaakson Pelastuslaitos  
 Traficom 
 KSS Verkko Oy ja KSS Lämpö Oy 
 Kouvolan Vesi Oy 
 Kouvolan kaupungin tekniikka ja ympäristö -toimiala 
 Telia Finland Oyj, Elisa Oyj 
 Kouvolan Nuorisovaltuusto 
 Kouvolan vammaisneuvosto 
 Kouvolan vanhusneuvosto 
 Kouvolan kansalaisopisto 
 Ydinkeskustan aluetoimikunta 
 Kouvolan seuraparlamentti 
 Muut osalliset, kuten alueen yrittäjät ja asukkaat, sekä aluetta käyttävät urheiluseurat                              

 

4.4.2 Vireilletulo 

Kaavahanke kuulutettiin vireille 4.1.2023. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 
4.1.-6.2.2023 välisen ajan ja siitä pyydetään alueen toimijoilta ja muilta osallisilta sekä viran-
omaisilta palautteet. Kaavan vireilletulosta tiedotettiin kuulutuksella Kouvolan Sanomissa ja 
Kouvolan kaupungin internetsivuilla 4.1.2023.  

 

4.4.3 Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt 

Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavoituksen vaiheista on kerrottu osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmassa, joka on asemakaavan liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunni-
telmaa täydennetään suunnittelun edetessä.  

Kaavan vireilletulo- ja valmisteluvaiheessa kaava- ja uimahallihankkeesta kiinnostuneille jär-
jestetään esittely- ja keskustelutilaisuus 16.1.2023.  

 

4.4.4 Viranomaisyhteistyö 

Kaavahankkeesta ei ole katsottu tarpeen järjestää MRL 66 §:n mukaista viranomaisneuvotte-
lua ennen sen vireille tuloa. Neuvottelu voidaan järjestää kaavahankkeen aikana, jos vireille-
tulon ja valmisteluvaiheen kuulemisen aikana nousee sille tarve. Uimahallin suojeluarvoista 
järjestetään erillinen uimahallihanketta koskeva neuvottelu uimahallin hankesuunnittelun ede-
tessä.  

 

4.4.5 Valmisteluvaiheen kuuleminen, kaavaluonnos 

Kaavamuutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen järjestetään kaavamuutoksen vireilletulon yh-
teydessä 4.1.-6.2.2023, jolloin kaavaluonnos ja sen liitteet ovat nähtävillä sekä kaavan inter-
netsivuilla että kaupungintalon info-pisteessä. Kaavaluonnoksen nähtävilläolosta tiedotettiin 
kuulutuksella Kouvolan Sanomissa ja Kouvolan kaupungin internetsivuilla 4.1.2023. Kaava-
luonnoksesta pyydetään palautetta alueen osallisilta ja tarvittavilta viranomaisilta.  
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4.4.6 Asemakaavamuutoksen julkinen nähtävillä olo, kaavaehdotus 

Asemakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville myöhemmin kaavaprosessin edettyä. 

4.5 Kaavaratkaisun perusteet 

4.5.1 Mielipiteet ja niiden huomioiminen (kannanotot ja lausunnot sekä vaikutukset kaavarat-
kaisuun) 

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

Täydennetään myöhemmin 

4.5.1.2 Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo 

Täydennetään myöhemmin 

 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
5.1 Kaavan rakenne 

 

Kuva 18. Ote asemakaavan muutoksen luonnoksesta 
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5.1.1 Mitoitus 

Suunnittelualueelle sijoittuu neljä korttelialuetta, joille on osoitettu rakennusoikeutta. Uimahal-
lin korttelissa 1018 rakennusoikeuden määrä on jaettu kahteen osaan. Nykyisen uimahallin 
rakennusalalla rakennusoikeuden määrä on 2 000 k-m² ja laajennusosan rakennusalalla 6 000 
k-m². Kerrosten maksimilukumäärä on kolme (III).  

Korttelissa 5035 rakennusoikeuden määrä on esitetty tehokkuusluvulla e=0.4, mikä vastaa ny-
kyisellä tonttijaolla 440-680 k-m²/tontti. Rakennusoikeuden käyttöä on kuitenkin rajoitettu kaa-
vamääräyksillä niin, että erillispientaloissa maksimimäärä on 460 k-m²/tontti. Korttelin raken-
nusoikeuden määrä perustuu alueen käyttötarkoitukseen asuinpientaloille (AP), mikä mahdol-
listaa rivitalorakentamisen. Kerrosten maksimilukumäärä on kaksi (II). 

Lisäksi Palomäen päälle merkityille yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja lai-
tosten alueille (korttelit 1128 ja 1129) on merkitty rakennusoikeudeksi 200 ja 600 k-m², mikä 
perustuu toteutuneeseen rakentamiseen. Rakennusten maksimikerrosmääräksi on kyseisissä 
kortteleissa merkitty yksi (I).  

Muulle kaavan alueelle rakennusoikeutta on määrätty sanallisesti seuraavasti: ”Lähivirkistys-
alueelle (VL) ja suojaviheralueelle (EV) saa sijoittaa urheilua ja muuta virkistyskäyttöä palve-
levia rakenteita sekä kooltaan vähäisiä rakennuksia. Alueelle saa sijoittaa yhdyskuntateknistä 
huoltoa ja tietoliikennettä sekä muuta yleistä tarvetta palvelevia laitteita, rakennuksia, raken-
nelmia ja tiloja.” 

Pysäköintipaikkojen osalta mitoitus on seuraava: 

Autopaikat: 
Palvelut 1 ap / 100 k-m2 
Asuminen 2 ap / asunto 
Palvelurakennusten osalta vaaditut pysäköintipaikat voidaan osoittaa korttelialueen 
ulkopuolelta 200 m etäisyydeltä rakennuksen sisäänkäynnistä. 
 
Jos kaavan sallima rakennusoikeuden määrä toteutuu täysimääräisesti, tarkoittaa se 80 auto-
paikkaa. Näistä osa mahtuu korttelialueelle, mutta osa voidaan sijoittaa viereiselle lähivirkis-
tysalueella sijaitsevalle ohjeelliselle pysäköintiin varatulle alueelle, sekä muille läheisille ylei-
sille pysäköintialueille. 
 
Pyöräpysäköinti: 
Palvelut 1 pp / 100 k-m2 
 Jos kaavan sallima rakennusoikeuden määrä toteutuu täysimääräisesti, tarkoittaa se 80 pyö-
räpysäköintipaikkaa, jotka tulee kokonaisuudessaan sijoittaa korttelialueelle. 
 
5.1.2 Palvelut 

Asemakaavan muutos mahdollistaa erilaisten palvelujen sijoittamisen alueelle.  

5.1.3 Aluevaraukset 

5.1.3.1 Palvelurakennusten korttelialue (P) 

Kaava-alueelle on merkitty yksi palvelurakennusten korttelialue (P). Korttelialue sijoittuu nykyi-
sen uimahallin ympärille kaava-alueen kaakkoisosaan. Kaavassa ei ole rajattu palvelujen si-
sältöä.   

5.1.3.2 Asuinpientalojen korttelialue (AP) 

Kaava-alueen kaakkoisosassa on asuinpientalojen korttelialue. Kaavamerkintä mahdollistaa 
korttelin toteuttamisen nykyisten erillispientalojen asemesta myös rivitaloina. 
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5.1.3.3 Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue (ET) 

Palomäen luoteisosassa sijaitseville nykyisille vesisäiliölle ja tietoliikennemastolle on varattu 
kaavassa omat korttelialueensa.  

5.1.3.4 Lähivirkistysalue (VL) 

Suurin osa kaava-alueesta on merkitty lähivirkistysalueeksi, jolla sijaitsee jo nyt runsaasti vir-
kistyspalveluja. Alueen lounaisosaan hyppyrimäkien alueelle on merkitty ohjeellinen urheilu- 
ja virkistyspalvelujen alue (vu). 

5.1.3.5 Suojaviheralue (EV) 

Palomäen pohjoisosa on merkitty suojaviheralueeksi niiltä osin, joissa melun määrä ylittää vir-
kistysalueille sallitun määrän. Merkintä ohjaa virkistystoimintojen sijoittamista tulevaisuudessa 
melualueen ulkopuolelle. 

5.1.3.6 Ohjeellinen urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (vu) 

Osin lähivirkistysalueelle ja osin suojaviheralueelle sijoittuva ohjeellinen urheilu- ja virkistys-
palvelujen alue ohjaa mahdollista tulevaa urheiluun ja virkistyskäyttöön liittyvää rakentamista 
jo rakennetulle hyppyrimäkien alueelle, jolloin muu osa Palomäen virkistysmetsästä säilyy 
mahdollisimman rakentumattomana. 

5.1.3.7 Katualueet 

Suunnittelualueelle sijoittuu vain vähän katualuetta. Palomäenkadusta on sen keskiosa otettu 
mukaan kaava-alueeseen, jotta katualueen leveyttä voidaan tarpeen vaatiessa muuttaa. Ka-
dun katusuunnitelmaa laaditaan rinnakkain kaavahankkeen kanssa. 

5.1.3.8 Muut määräykset 

Pyöräpysäköintiin liittyy niiden määrän mitoituksen lisäksi seuraavat määräykset: ”Pyörä-
pysäköintiin tulee olla sujuva ja turvallinen yhteys katuverkolta. Pyöräpysäköintiin johtavia yh-
teyksiä ei saa tontin sisällä katkoa autojen pysäköintipaikoilla tai autoilun kulkuyhteyksillä. 

Pyöräpysäköinti tulee toteuttaa runkolukittavana ja vähintään 30 % paikoista osoittaa katettuun 
tilaan.” 

Aitaamista on ohjattu seuraavilla määräyksillä: ”Korttelissa 1018 piha-alueita saa aidata vain 
perustelluista, esim. turvallisuuteen liittyvistä syistä. Aidan tulee olla mahdollisimman vähäelei-
nen ja sen tulee sopia rakennuksen arkkitehtuuriin ja ympäröivään kaupunkikuvaan.” 

Hulevedet ja niiden hallinta eivät ole kaava-alueella erityinen ongelma, mutta niihin liittyy muu-
tamia vakiomääräyksiä: ” Rakennusluvan yhteydessä on laadittava kiinteistökohtainen huleve-
sisuunnitelma. Suunnitelmassa on esitettävä myös rakentamisaikaiset hulevesien hallintajär-
jestelyt. Korttelialueilla syntyviä hulevesiä on viivytettävä/suodatettava tonteilla ennen niiden 
johtamista kunnalliseen hulevesiverkostoon. Korttelialueilla/tontilla olevilla päällystetyillä alu-
eilla tulee käyttää pääsääntöisesti vettä läpäiseviä pintamateriaaleja. 

Koska alue sijaitsee Kouvolan VAK-ratapihan huomiointivyöhykkeen (2 km) sisällä, on kaa-
vassa otettu määräyksin kantaa myös rakennusten turvallisuuteen seuraavin määräyksin: ”Ra-
kennukset tulee varustaa pelastusviranomaisen hyväksymillä kaasuntunnistimilla sekä auto-
maattisesti sulkeutuvalla koneellisella ilmastoinnilla.”. ”Raitisilman sisäänottoa ei saa sijoittaa 
ratapihan suuntaan. Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää suunnitelma pelastustoimenpi-
teistä huomioiden läheisen VAK-ratapihan turvallisuusriskit sekä ratapihan turvallisuusselvitys. 
Rakennusluvasta on pyydettävä pelastusviranomaisen lausunto.”. 

Melu on huomioitu kaavamääräyksissä seuraavasti: ”Rakentamisessa sekä rakennusten ja 
niiden pihatilojen sijoittelussa tulee huomioida ympäröiviltä kaduilta mahdollisesti tuleva liiken-
nelähtöinen melu.” 
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Alueella on uimahalli, jonka tulee täyttää esteettömyysvaatimukset. On tärkeää huomioida asia 
myös piha-alueilla, etenkin rakennuspaikan sijaitessa rinteessä. Uimahallin sijainti laajan 
metsä-alueen reunassa asettaa sen piha-alueiden käsittelylle myös esteettisiä erityisvaatimuk-
sia. Esteettömyyteen ja piha-alueisiin on otettu kantaa seuraavilla kaavamääräyksillä: ”Palve-
lurakennusten korttelialueella piha-alueet tulee toteuttaa mahdollisimman esteettöminä ja ne 
saa päällystää vain välttämättömiltä osin.” 

Alueen eteläosassa toimineen ampumaradan maalialueen jäljiltä on mahdollisesti jäänyt puh-
distamatonta pilaantunutta maaperää. Asiasta ei ole mainintaa ympäristöviranomaisten rekis-
tereissä, mutta tiedossa olevan maankäyttöhistorian vuoksi kaavassa on seuraava määräys: 
”Korttelin 1018 alueella mahdollisesti olevat pilaantuneet maat tulee puhdistaa ennen alueen 
rakentamista.” 

Rakennusoikeuden käytöstä on kaavassa määrätty seuraavaa: ”Ennen vuotta 2020 rakenne-
tuissa luvanvaraisissa rakennuksissa saa olevan rakennusrungon ja vesikaton sisäpuolella 
tehdä korjaus- ja muutostöitä kaavaan merkityn rakennusalan ja -oikeuden rajoittamatta.”  
Määräyksellä halutaan mahdollistaa nykyisten rakennusten korjaaminen tilanteissa, joissa 
kaavaan merkitty rakennusoikeus on ristiriidassa toteutuneen rakennusoikeuden kanssa las-
kennallisista syistä. Lisäksi korttelin 5035 osalta on määrätty seuraavaa: ”Asuinpientalojen 
korttelialueella on erillispientalojen maksimikoko 460 k-m². Rakennusten etäisyyden naapuri-
tontin rajasta tulee olla vähintään 4 metriä. Kahden tai useamman tontin yhteenrakentaminen 
on sallittua, mikäli se toteutetaan samanaikaisesti ja yhtenäistä suunnitelmaa noudattaen. Ton-
tille sallitusta rakennusoikeudesta saadaan käyttää ensimmäisessä kerroksessa enintään 75% 
ja toisessa kerroksessa enintään 40%. Rakennuksiin ei saa rakentaa kellari-, varasto-, auton-
säilytystiloja tms. siten, että ne muodostavat yhtenäisen maanpäällisen kellarikerroksen.”  

Palomäen alueella on jo nykyisin runsaasti sekä isompia että pienempiä yleistä tarvetta palve-
levia rakennuksia ja rakennelmia. Merkittävimmille niistä on kaavassa varattu omat korttelialu-
eensa, mutta pienempien osalta kaavassa on määrätty seuraavasti: ”Lähivirkistysalueelle (VL) 
ja suojaviheralueelle (EV) saa sijoittaa urheilua ja muuta virkistyskäyttöä palvelevia rakenteita 
sekä kooltaan vähäisiä rakennuksia. Alueelle saa sijoittaa yhdyskuntateknistä huoltoa ja tieto-
liikennettä sekä muuta yleistä tarvetta palvelevia laitteita, rakennuksia, rakennelmia ja tiloja.” 

Koska laajalla virkistysalueella tarpeet saattavat muuttua ajan saatossa ja pysäköintipaikat 
ovat useamman eri toiminnon yhteiskäytössä, on pysäköinnin sijoittamisen osalta määrätty 
kaavassa seuraavasti: ”Alueelle saa sijoitta pysäköintipaikkoja, mutta niiden tulee sijaita ensi-
sijaisesti kaavaan merkityillä ohjeellisilla alueilla. Pysäköintipaikkoja rakennettaessa tulee huo-
lehtia, että viheryhteydet eivät katkea tai merkittävästi heikenny.”  

Koska alueella on toimijoina myös useita eri viranomaistahoja, on ristiriitatilanteiden välttä-
miseksi kaavaan lisätty määräys: ”Kaikesta alueella tapahtuvasta rakentamisesta tulee pyytää 
aluetta hallinnoivien viranomaistahojen lausunto.”  

Yhdyskuntateknisen huollon tarpeet voivat muuttua kaavan voimassaoloaikana, ja siksi niiden 
osalta kaavan on oltava joustava. Yhdyskuntateknisten järjestelmien osalta kaavassa on seu-
raavat määräykset: ”Tontille merkityn rakennusalan ulkopuolelle sekä tontille merkityille istu-
tetuille alueen osille saa sijoittaa tontin ja korttelialueen yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia 
johtoja, laitteita, rakennuksia ja rakennelmia. Rakennettaessa viemärin padotuskorkeuden ala-
puolelle, kiinteistöön tulee tarvittaessa tehdä kiinteistökohtainen pumppaamo. Asemakaava-
kartalle merkityn rakennusalan ulkopuolelle saa sijoittaa tontin kiinteistönhuoltoon liittyviä ra-
kennuksia ja rakennelmia. Katualueisiin rajautuvilla tonttien osilla tulee varautua mahdollisiin 
johtorasitteiden perustamisiin.” 

Rakentamistapaan liittyvät seuraavat määräykset: ”Rakennusten arkkitehtuuriin ja sopivuu-
teen ympäröivään kaupunkikuvaan tulee kiinnittää erityistä huomiota.” Koska Urheilupuiston 
alue on paikallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä, halutaan kaavamääräyksillä 
varmistaa rakennusten arkkitehtuurin laatu seuraavien määräysten avulla: 
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”Palvelurakennusten korttelialueelle rakennettavien rakennusten suunnitelmista tulee pyytää 
kaupunkikuvasta vastaavan työryhmän lausunto.”  Myös asuinrakentamien sopivuutta alueelle 
ohjataan kaavamääräyksillä: ”Asuinpientalojen korttelialueella useamman, kuin kahden auton 
suojia ei saa sijoittaa kadun suuntaisesti kadun puolelle asuinrakennusta. Korjattavien, muu-
tettavien ja uusien rakennusten koon, korkeuden, kattomuodon ja -kaltevuuden, harjasuunnan, 
julkisivu- ja katemateriaalien sekä värityksen tulee soveltua rakennettuun ympäristöönsä. Alu-
eella oleva kasvillisuus on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä.” 

Kaavamuutoksen alueella on sekä luontoarvoja että rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyviä 
arvoja. Uimahalli on merkitty suojeltavaksi rakennukseksi (sr). Merkintään liittyvät seuraavat 
määräykset: ”Kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuk-
sessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden sekä käyttötarkoituksen muutosten tulee olla 
sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteelliset arvot ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä 
luonne säilyvät. Suojeltujen rakennusten korjaus- ja muutostöistä on pyydettävä lausunto asi-
assa toimivaltaiselta museoviranomaiselta.” 

Lähivirkistysalue ja suojaviheralue on molemmat merkitty alueiksi, jolla ympäristö säilytetään 
(/s). Merkintään liittyvät seuraavat määräykset: ”Palomäen alue on luonnon monimuotoisuu-
den ydinaluetta. Alueen metsänhoito tulee toteuttaa luonnon monimuotoisuus ja virkistysarvot 
edellä. Metsä tulee säilyttää pääosin luonnontilaisena tai sen kaltaisena. Eläinlajien kulkureitit 
tulee huomioida alueen tarkemmassa suunnittelussa, hoidossa ja käytössä.” 

Tonttijako voidaan tehdä sitovaksi jo kaavassa tai myöhemmin erillisenä päätöksenä. Tässä 
kaavahankkeessa tonttijako on laadittu ohjeellisena ja sitä koskee seuraava määräys: ”Tämän 
asemakaavan alueella rakennuskortteliin on laadittava erillinen tonttijako.”. 

 

5.2 Kaavan vaikutukset 

Tässä osassa on esitelty asemakaavan muutoksen ennakkovaikutusten arviointi EVA, sekä 
toimenpiteet, joilla kaavamuutoksen toteuttamisen aiheuttamia haitallisia vaikutuksia voidaan 
lieventää. 

5.2.1 Alue- ja yhdyskuntarakenne 

Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutuksia alue- ja yhdyskuntarakenteeseen. Alueelle ei 
osoiteta uutta maankäyttöä, vaan muutokset liittyvät sekä korttelialueiden käyttötarkoituksen 
sekä rajausten vähäisiin muutoksiin.  

 

5.2.2 Rakennettu ympäristö, kaupunkikuva ja kulttuuriperinnön vaaliminen sekä maisema 

Rakennetun ympäristön arvot turvataan sekä suojelu- että rakentamistapaa koskevin määrä-
yksin. Urheilupuiston uimahalli suojellaan asemakaavalla ja myös sitä ympäröivä virkistysalue 
on merkitty alueeksi, jolla ympäristö säilytetään. Kaupunkikuvallista laatua vaalitaan erilaisin 
tarkemmin määräyksin rakennustavasta sekä asuin- että palvelurakennusten osalta. 

 

5.2.3 Tekninen huolto  

Asemakaavan muutoksessa on huomioitu teknisen huollon tarpeet. Merkittävimpien rakennus-
ten ja rakenteiden osalta kaavaan on merkitty erilliset korttelialueet. Vähäpätöisempien raken-
teiden ja rakennusten osalta kaava sallii niiden sijoituksen kaava-alueelle hyvin joustavasti.  
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5.2.4 Yhdyskunta- ja energiatalous 

Kaavaratkaisussa ei esitetä ratkaisuja, joiden toteuttaminen aiheuttaisi erityisen paljon yhdys-
kuntataloudellisia vaikutuksia uimahallin laajentamista lukuun ottamatta. Päätös uimahallin 
laajennuksen rakentamisesta on tehty jo ennen kaavahankkeen käynnistymistä, joten siten 
kaava ennemminkin mahdollistaa päätöksen toimeenpanon, kuin itsessään lisää kustannuk-
sia.   

Alueen hyvästä maaperästä (kallio) johtuen, on geoenergian hyödyntäminen mahdollista. 
Myös alueen eteläosissa aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää. Alueella on oleva kaukolämpö-
verkosto, joten lämmitysenergian tuottamiseen on useita eri vaihtoehtoja.  

 

5.2.5 Liikenne ja pysäköinti 

Asemakaavan muutoksessa ei muuteta nykyistä liikennejärjestelmää. Kaavan mahdollistama 
uimahallin laajentaminen eli kaavan toteuttaminen lisää Palomäenkadun liikennettä ja pysä-
köintipaikkojen tarvetta. Uimahallin lähialueen pysäköintipaikkoja ei ole osoitettu tietyille toi-
minnoille tai alueille.  Eri toimintojen tarve pysäköinnille vaihtelee eri viikonpäivinä ja vuoro-
kauden aikoina, jolloin vuorottaispysäköintiratkaisuilla pystytään ratkaisemaan pysäköintipaik-
kojen tarve melko tehokkaasti. Kaavaluonnoksessa ei ole varattu erillisiä korttelialueita pysä-
köinnille, mutta pysäköinnin sijoittaminen virkistysalueelle on kaavamääräyksillä sallittu, ja sen 
sijoittumista ohjattu ohjeellisilla merkinnöillä. Ratkaisu lisää kaavan joustavuutta erilaisiin 
muuttuviin tarpeisiin ja reunaehtoihin, kuten liito-oravien elinympäristön huomioiminen. Alue 
on hyvin saavutettavissa sekä kevyen liikenteen että joukkoliikenteen osalta, mikä vähentää 
ajoneuvoliikenteen kulkutapaosuutta uimahallin käyttäjien keskuudessa. Palomäen kadun kat-
kaisua ajoneuvoliikenteeltä tutkitaan erillisessä katusuunnitelmassa, eikä sitä ratkaista asema-
kaavalla.  

 

5.2.6 Ihmisten elinolot ja elinympäristö 

Palomäen asemakaavan muutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja 
elinympäristöön. Laadukkaat uimahallipalvelut parantavat välillisesti koko kaupungin asukkai-
den elinoloja. Korttelialueen laajentaminen ja uimahallin laajennusosan rakentaminen ei hei-
kennä lähialueen asukkaiden elinoloja, mutta se vaikuttaa alueen kaupunkikuvaan. Kaava-
muutos ohjaa virkistyspalvelujen sijoittamista kauemmas valtatien meluvyöhykkeeltä ja siten 
parantaa elinympäristön laatua. 

 

5.2.7 Viheralueet ja luonnonympäristöt  

Kaavamuutoksen vaikutuksia luonnonympäristöihin voidaan kokonaisuudessaan arvioida 
vasta luontoselvityksen päivityksen jälkeen. Luonnon arvokohteita koskevat kaavamerkinnät 
ja määräykset vahvistavat niiden asemaa, ja edesauttavat niiden huomioimista alueen kehit-
tämisessä, käytössä ja hoidossa. Kaavaratkaisu ei heikennä olemassa olevia viheryhteyksiä 
oleellisesti, mutta Palomäen metsän ja Urheilupuiston puistoalueen välisen yhteyden toimivuu-
teen tulee kiinnittää erityistä huomiota kuntoradan uuden linjauksen sekä kadun ja pysäköinti-
paikkojen tarkemmassa suunnittelussa. Kaavamerkintä /s eli alue jolla ympäristö säilytetään 
sekä siihen liittyvät määräykset ohjaavat turvaamaan luonnon monimuotoisuutta koko suun-
nittelualueen metsäisessä osassa. Urheiluun liittyvä rakentaminen on kaavamerkinnällä oh-
jattu sijoittumaan nykyisten hyppyrimäkien, eli jo rakennetulle alueelle. Myös tämä turvaa osal-
taan virkistysalueen muiden osien säilymistä mahdollisimman luonnontilaisina.  
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5.2.8 Muut vaikutukset 

Kaavamuutoksen toteuttaminen eli uimahallin laajentaminen lisää kuntalaisille kohdennettujen 
palvelujen laatua sekä liikuntamahdollisuuksia esteettömässä ja nykyaikaisessa ympäristössä. 
Samalla koko Urheilupuiston vetovoima ja Kouvolan houkuttelevuus asuinpaikkana kasvaa.  

 

5.3 Ympäristön häiriötekijät 

Kaavaratkaisu ei merkittävästi lisää ympäristön häiriötekijöitä tai voimista niitä. Kaavassa esi-
tetyt melua, pilaantuneita maita ja kiinteistöjen turvallisuutta koskevat määräykset päinvastoin 
vähentävät maankäytön ja sen muutosten haitallisia vaikutuksia. Kaavassa ei esitetä sellaista 
maankäyttöä, joka aiheuttaisi riskin maaperän pilaantumiselle.  

 

5.4 Kaavamerkinnät ja -määräykset 

Kaavamerkinnät ja -määräykset ilmenevät kaavakartalta. 

Kaavaratkaisu noudattaa alueen yleiskaavojen maankäyttömerkintöjä. 

 

5.5 Nimistö 

Alueen nimistöön tulee kaavahankkeen seurauksena joitakin muutoksia. Lähivirkistysalueen 
nykyinen nimi ”Korpipuisto” on muutettu ”Palomäenpuistoksi”, koska nimi ”Palomäki” on ylei-
sesti tunnettu ja parhaiten yhdistettävissä kaavamuutoksen alueeseen. Kouvolassa on ollut 
tapana nimetä asemakaavoissa myös metsäalueet loppupäätteellä ”puisto”, vaikka ne olisivat 
luonnontilaisen kaltaisia. 

 

6 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TOTEUTUS JA AJOITUS 
 

Asemakaavan muutos valmistuu hyväksymismenettelyyn vuoden 2023 aikana ja sen hyväk-
syy tekninen lautakunta. Asemakaavan muutoksen saatua lainvoiman, on alueelle mahdollista 
hakea Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia rakentamiseen liittyviä lupia ja hyväksyä kaava-
ratkaisun mukaisia katusuunnitelmia.  

 

 

Kouvolassa 2.1.2023 
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kaupunginarkkitehti    kaavoitusarkkitehti 


