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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1. Tunnistetiedot
Kunta

KOUVOLAN KAUPUNKI

Alueen nimi

Matkakeskus (01/010)

Asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE
Kaupunginosan 1, Kangas korttelia 1101, korttelia 1102 sekä rautatie- tai raitiotiealueen osaa, yhdistettyä rautatie- ja linjaautoaseman aluetta, pysäköimisaluetta valtion rautateiden käyttöön ja katualueita.
Kaupunginosan 3, Sarkola korttelia 3106, puisto-, rautatie- ja katualueita.

Laatija

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUVAT
Kaupunginosan 1, Kangas kortteli 1101 ja katualueet.
Kaupunginosan 3, Sarkola korttelit 3106 ja 3118 sekä katualueet.
Kouvolan kaupunki
Tekniikka- ja ympäristöpalvelut / Kaupunkisuunnittelu

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

19.12.2011

Viranomaisneuvottelu MRL 66§

4.1.2012

Vireilletulo

4.7.2012

Ilmoitus kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä
OAS nähtävillä

Valmisteluvaiheen kuuleminen
Kuulutus ilmoituslehdessä
Yleisötilaisuus
Tekninen lautakunta § 5
Julkinen nähtävilläolo

16.11.-19.12.2016
16.11.2016
28.11.2016
10.1.2017

Kuulutus ilmoituslehdessä
Kaavaehdotus nähtävillä

Tekninen lautakunta § 51
Julkinen nähtävilläolo

4.7.–31.8.2012

11.1.2017
11.1.-13.2.2017
28.2.2017

Kuulutus ilmoituslehdessä
Kaavaehdotus nähtävillä

1.3.2017
1.3.-2.4.2017

Kaupunginhallitus § 117

18.4.2017

Kaupunginvaltuusto § 25

24.4.2017

Kaavamuutos lainvoimainen

7.6.2017
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1.2. Kaava-alueen sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan ydinkeskustassa, Kankaan kaupunginosassa Hallituskadun
ja rautatien välisellä alueella. Kaava-alueen pinta-ala on noin 8,6 hehtaaria. Asemakaavamuutos sisältyy vuoden 2017 kaavoituskatsauksessa oleviin kaavoituskohteisiin.

Kuva 1. Kaava-alueen sijainti keskeisen kaupunkialueen yhdyskuntarakenteessa.

1.3. Kaavamuutoksen tarkoitus ja perustelut
Tavoitteena on muuttaa alueen asemakaavaa siten, että nykyisen matkakeskuksen länsipuolelle voidaan sijoittaa keskustatoimintojen kortteli, johon on mahdollista sijoittaa mm. liike-, toimisto-, asuin- ja majoitustiloja, kaupallisia- ja julkisia palveluita sekä maanalaista pysäköintiä ja
itäpuolelle kaukoliikenteen linja-autoasema. Hallituskadun osalta tavoitteena on tarkentaa katualueen rajauksia ja mahdollistaa kaikkien paikallisliikenteen pysäkkien sijoittaminen kadun varteen. Rautatie- ja katualueen kaavamuutokset radan eteläpuolella mahdollistavat yleisen autopaikoituksen rakentamisen. Kaavamuutoksen myötä parannetaan keskeisen kaupunkialueen
kaupunkikuvaa ja esteettömyyttä sekä luodaan viihtyisää julkista kaupunkitilaa kaupunkirakennetta tiivistämällä ja aukio- ja katutiloja kehittämällä. Keskustan palvelurakennetta voidaan kaavamuutoksen myötä parantaa ja koko kaupungin kilpailukykyä vahvistaa mahdollistamalla muun
muassa nykyaikaisten toimisto- ja tapahtumatilojen rakentaminen hyvien liikenneyhteyksien
äärelle.
1.4. Asemakaavan liiteasiakirjat
Liite 1. Ote ajantasa-asemakaavasta
Liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 3. Asemakaavan seurantalomake
Liite 4. Maanomistuskartta
Liite 5. Muistio / MRL 66 §:n mukainen viranomaisneuvottelu 4.1.2012
Liite 6. Havainnemateriaali
Liite 7. Muistio / MRL 66 §:n mukainen viranomaisneuvottelu 24.1.2017
1.5. Kaavahankkeeseen liittyvät selvitykset
• Kouvolan seudun rataympäristöjen kasvillisuuskartoitus 2008, Luontoselvitys Kotkansiipi
(5.3.2009)
• Kouvolan arvokkaat luontokohteet 2008, Luontoselvitys Kotkansiipi (3.3.2009)
• Kouvolan ratapihan uhanalaisten hyönteisten esiselvitys ja selvitys 2009, Faunatica Oy
• Muutakin kuin rautatieristeys, Kouvolan keskustaajaman kaavoitus- ja rakennusperintö,
2011, Rurik Wasastjerna
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pysäköintiselvitys Kouvolan keskustassa 2011, Kouvolan kaupunki, yleiskaavoitus
Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan luontoselvitys 2012, Luontoselvitys
Kotkansiipi (19.8.2013)
Kouvolan ratapiha: VAK-suuronnettomuusriskien arviointi, 2011, Gaia Consulting Group Oy
(30.12.2011, päivitys 20.9.2013)
Hallituskadun yleissuunnitelma välillä Salpausselänkatu-Kouvolankatu, Sito Oy / Kouvolan
kaupunki 2011, tarkennettu 31.12.2012.
Kouvolan kaupunki 01/010 Matkakeskus asemakaavan muutos, tärinäselvitys, 2012 Ramboll (28.5.2012)
Ydinkeskustan kaupunkikuvallisen analyysi, 2012, Maijastiina Lintukangas
Pysäköintiselvitys Kouvolan keskustassa 2014, Kouvolan kaupunki, yleiskaavoitus
Kouvolan matkakeskus, liikennejärjestelyt, Sito Oy 2015 ja 2017
Kouvolan kaupungin meluselvitys 2016, WSP Finland Oy, (31.3.2016)
Kouvolan aseman öljysäiliöalue, maaperän pilaantuneisuustutkimus, 2014, Ramboll
(1.10.2014)
Kouvolan Matkakeskus, kaupallinen selvitys, 2016, RealProjekti (16.3.2016)
Alueen maaperää on tutkittu Kouvolan kaupungin toimesta vuonna 2016.
Kouvolan ydinkeskustan osayleiskaavan hulevesiselvitys, 2017, Sito Oy, (13.1.2017)
Kouvolan ydinkeskustan liikenneverkon ja pysäköinnin kehittämissuunnitelma, 2016,Trafix
Oy (7.9.2016)

2. TIIVISTELMÄ
2.1. Kaavaprosessin vaiheet
Asemakaavan muutos on tullut vireille yksityisestä aloitteesta vuonna 2010. Tavoitteena on
muuttaa alueen asemakaavaa siten, että nykyisen matkakeskuksen länsipuolelle voidaan sijoittaa keskustatoimintojen kortteli, johon on mahdollista sijoittaa mm. liike-, toimisto-, asuin- ja majoitustiloja, kaupallisia- ja julkisia palveluita sekä maanalaista pysäköintiä ja itäpuolelle kaukoliikenteen linja-autoasema. Hallituskadun osalta tavoitteena on tarkentaa katualueen rajauksia ja
mahdollistaa kaikkien paikallisliikenteen pysäkkien sijoittaminen kadun varteen. Rautatie- ja
katualueen kaavamuutokset radan eteläpuolella mahdollistavat yleisen autopaikoituksen rakentamisen. Kaavamuutoksen myötä parannetaan keskeisen kaupunkialueen kaupunkikuvaa ja
esteettömyyttä sekä luodaan viihtyisää julkista kaupunkitilaa kaupunkirakennetta tiivistämällä ja
aukio- ja katutiloja kehittämällä. Keskustan palvelurakennetta voidaan kaavamuutoksen myötä
parantaa ja koko kaupungin kilpailukykyä vahvistaa mahdollistamalla muun muassa nykyaikaisten toimisto- ja tapahtumatilojen rakentaminen hyvien liikenneyhteyksien viereen.
Kunnan, ELY:n ja muiden kaavamuutokseen liittyvien viranomaistahojen välinen viranomaisneuvottelu (MRL 66§ ja MRA 26§) järjestettiin 4.1.2012. Neuvottelun muistio on kaavan liitteenä
5.
Kaavahankeen vireille tulosta oli ilmoitus kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä, ilmoitustauluilla ja internetissä 4.7.2012. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä
4.7.–31.8.2012 välisen ajan ja siitä pyydettiin alueen toimijoilta ja muilta osallisilta sekä viranomaisilta palautteet.
Vuosien 2012 ja 2015 välillä kaavamuutosta ei ole kovin aktiivisesti edistetty, mutta joitakin selvityksiä on laadittu. Kaavaprosessi on aktivoitunut uudelleen vuonna 2015 kaupungin toimesta,
jonka jälkeen alueelle on kaupallinen selvitys ja sen tulosten pohjalta laadittu ideasuunnitelma
sekä tapahtumakeskuksen liiketoimintasuunnitelma.
Kaava-alueen eteläosan asemakaavan muutos on tullut vireille Kouvolan kaupungin aloitteesta
vuonna 2016.

5

Matkakeskuksen muutossuunnitelmista oli laaja artikkeli Kouvolan kaupungin tiedotuslehdessä
3/2016 sekä useita erillisiä artikkeleita Kouvolan Sanomissa. Lisäksi kaavamuutokseen liittyvää
hankesuunnitelmaa on esitelty useissa eri tilaisuuksissa niin keskustan yrittäjille, asukkaille kuin
päättäjille.
Matkakeskuksen asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheen aineisto oli esiteltävänä teknisen
lautakunnan kokouksessa marraskuussa 2016, jossa lautakunta merkitsi kaavan tiedoksi. Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisesta oli kuulutus Kouvolan Sanomissa, kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla ja internetsivuilla 16.11.2016. Kaavan valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävillä 16.11. - 19.12.2016. Kaavasta annettiin lausuntoja ja palautetta. Asemakaavamuutokseen
liittyvä yleisötilaisuus järjestettiin 28.11.2016 Viiraamossa. Paikalla oli viitisentoista asiasta kiinnostunutta. Tilaisuudessa esiteltiin alueen historiaa, tulevaisuuden suunnitelmia sekä mietittiin
uutta paikkaa museoveturi Ruuhveltille.
Asemakaavan muutosehdotus oli käsittelyssä teknisen lautakunnan kokouksessa 10.1.2017,
jolloin lautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää
siitä tarvittavat lausunnot (5 §). Asemakaavan julkisestä nähtävilläolosta oli kuulutus kaupungin
virallisilla ilmoitustauluilla, internetissä ja Kouvolan Sanomissa 11.1.2017. Kaava oli julkisesti
nähtävillä 11.1.-13.2.2017 välisen ajan ja se lähetettiin tiedoksi tai mahdollista lausuntoa varten
viranomaisille ja alueen toimijoille. Kaavasta annettiin julkisen nähtävillä olon aikana viisi lausuntoa, neljä muistutusta ja kolme muuta palautetta.
Julkisen nähtävilläolon aikana järjestettiin myös kaavahanketta koskeva toinen viranomaisneuvottelu kunnan, ELY:n ja muiden kaavan liittyvien viranomaistahojen kesken (MRL 66§ ja MRA
26§) 24.1.2017. Neuvottelun muistio on kaavan liitteenä 7.
Julkisen nähtävilläolon jälkeen kaavakarttaan tehtiin joitakin muutoksia, jotka katsottiin sen verran merkittäviksi, että tekniselle lautakunnalle ehdotettiin kaavaehdotuksen asettamista uudelleen julkisesti nähtäville. (MRL 65 § ja MRA 32 §). Kaavamuutosehdotus oli julkisesti uudelleen
nähtävillä 1.3.-2.4.2017 ja se lähetettiin tiedoksi tai mahdollista lausuntoa varten viranomaisille
ja alueen toimijoille. Kyseisenä aikana ei jätetty yhtään muistutusta ja lausuntoja saatiin kaksi,
mutta niissä ei ollut huomautettavaa kaavan sisältöön. Kouvolan kaupunginhallitus hyväksyi
osaltaan asemakaavan muutosehdotuksen 18.4.2017, jonka jälkeen kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan 24.4.2017 pitämässään kokouksessa. Matkakeskuksen asemakaavan muutos sai
lainvoiman 7.6.2017.
Asemakaavaan liittyy VR-Yhtymä Oy:n kanssa 10.8.2016 laadittu kaavoituksen käynnistämissopimus. Kaupunki on sopinut keväällä 2017 alueen maanomistajien kanssa maakaupoista siltä
osin kun kaava mahdollistaa lisärakentamista, joten maankäyttösopimusta ei ole tarpeen tehdä.
2.2. Asemakaavan toteuttaminen
Matkakeskuksen kehittämisestä on laadittu sopimus Kouvolan kaupungin, VR-Yhtymä Oy:n ja
Jatke Oy:n kanssa marraskuussa 2016. Alueen kehittämiseen liittyy Jatke Oy:n laatima hankesuunnitelma, joka toimii pohjana alueen tarkemmalle toteuttamissuunnittelulle, kts. liite 6. Asemakaavan toteuttamisesta laaditaan ennen kaavan hyväksymistä maanomistajien kanssa
maankäyttösopimukset. Asemakaavamuutos hyväksytään kaupunginvaltuustossa ja se valmistuu hyväksymismenettelyyn vuonna 2017. Kaavaan liittyvät toteuttamissuunnitelmat voidaan
käynnistää heti kaavan saatua lainvoiman, jos hankkeen osapuolet katsovat sen taloudellisesti
kannattavaksi.

3. LÄHTÖKOHDAT
3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista
3.1.1. Alueen yleiskuvaus
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Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan ydinkeskustassa Hallituskadun, Kiskokadun, rautatien ja
Halkotorin rajaamalla alueella. Alueella sijaitsee Kouvolan Matkakeskus, joka käsittää rautatieja linja-autoasemat terminaali- ja katosrakenteineen. Kaavamuutosalueen länsiosa on pysäköintialuetta ja itäosassa sijaitsee entinen Valtion virastotalo piha- ja pysäköintialueineen. Rataalueen eteläpuolinen suunnittelualueen osa on rakentumaton. Kiskokatu on toteutunut kapeana
asfalttipintaisena tonttikatuna. Suunnittelualueen Tunnelikatuun ja Myllypuronkatuun rajautuvalla korttelialueella sijaitsee kaukolämpöverkkoon liittyvä voimalaitos.

3.1.2. Luonnonympäristö
Maisemakuva ja -rakenne
Alue sijoittuu Salpausselän lakialueen reunalle kahteen eri korkeustasoon. Ylätason maanpinta
on melko tasaista vaihdellen radan pohjoispuolella noin tasolla +72…+75 ja radan eteläpuolella
noin tasolla +71…+69. Radan eteläpuolisella alatasolla maanpinta viettää loivasti etelään
maanpinnan korkeuden vaihdellessa +59…+64 välillä. Radan pohjoispuoleinen alue on rakennetun ja rakentamattoman aukean tilan vuorottelua yleisilmeen ollessa avoin ja rakennusten
ollessa kooltaan suuria. Radan eteläpuoli on puoliavointa ja pienipiirteisempää, kuin pohjoispuoli. Kiskokadun pohjoispuolella oleva tukimuuri ja rinne muodostavat selkeän reunan radan eteläpuoliselle alueen maisemassa. Pohjoispuolella Hallituskadun varren rakennukset eivät muodosta yhtä selkeää reunaa, vaan maisematila leviää avoimena Asemakadun ja pihojen kautta
kohti keskustan tiivistä ydintä ja näkymät ovat lähes kaikkiin suuntiin pitkiä. Radan pohjoispuolen maisemakuva on pääasiassa kolkko ja jäsentymätön, kun se eteläpuolella on vehreä ja selkeä ja näkymät ovat rajatumpia.
Maaperä ja rakennettavuus
Alue sijoittuu Salpausselän harjanteen reunalle, jossa maalajit ovat maaperäkartan mukaan
pääosin karkearakenteisia. Tehtyjen maaperätutkimusten mukaan harjun päällisosassa maaperä koostuu hiekasta ja moreenista sekä hajanaisista ohuista savikerroksista niiden välissä. Alueella ei ole tiedossa olevia täyttöalueita eikä suunnittelualueelta ole tehty muita selvityksiä pilaantuneista maa-aineksista, kuin rautatieaseman toimistosiiven itäpuolisten käytöstä poistettujen öljysäiliöiden ympäriltä. Tässä tutkimuksessa löydettiin maaperästä öljyä yhdestä
tutkimuspisteestä, eikä puhdistamistarpeen katsottu olevan akuuttia. Rakennusten ja laitteiden
soveltuvuus vallitseviin olosuhteisiin tulee tarkistaa aina maaperätutkimuksin.
Kasvillisuus
Suunnittelualueella oleva kasvillisuus koostuu pääosin alueelle viimeisen vuosisadan aikana
istutetuista lehmusriveistä, pensasistutuksista sekä luontaisesti kylväytyneistä männyistä, vaahteroista ja muista puista. Alueella on sijainnut useita VR:n työntekijöiden asuinkasarmeja ja niihin liittyneitä talousrakennuksia. Alueella olleiden rakennusten entistä pihakasvillisuutta on vielä
näkyvissä suunnittelualueen länsiosassa. Maisemallisesti merkittävimpiä ovat alueen länsiosassa kasvavat suuret männyt ja rata-alueen läheisyydessä olevat lehmuskujanteet. Suunnittelualueen eteläosassa Kiskokadun ja Myllypuronkadun risteysalueella kasvaa suurikokoista lehtipuustoa alueella aiemmin sijainneen asuinrakentamisen vuoksi sekä kookkaita lehtipuita Kiskokadun pohjoispuolella. Alueen länsiosissa on joitakin nurmipintaisia alueita ja eteläosa on
heinikon peittämää. Lähellä raiteita kasvillisuus on ruderaattialueille tyypillistä lajistoa.
Vesitalous ja hulevedet
Pääosa alueen pohjoisosasta on läpäisemätöntä asfaltti tai kattopintaa ja hulevesiä kertyy alueelle verrattain paljon. Alueen länsiosan pysäköintialue on murskepintainen ja siten ainakin osin
läpäisevää. Radan eteläpuolinen osa suunnittelualueesta on pääsoin läpäisevää pintaa. Suunnittelualueelle ja siihen rajautuville katualueille on rakennettu kunnallistekniset järjestelmät. Vesihuoltoverkoston putkilinjat sijoittuvat aluetta rajaaville katualueille. Korttelialueella olevat johdot ja putket ovat kiinteistöjen talojohtoja. Hulevesiviemärit sijoittuvat alueella oleville katualueille ja ne johtavat matkakeskuksen alueelle kertyvät vedet Hallituskatua pitkin kaava-alueen
eteläpuolelle avo-ojiin ja puroihin ja edelleen Kymijokeen. Myös radan alittavan tunnelin alla
kulkee hulevesiputki. Kaava-alueen eteläosassa sijaitsevan korttelin 3106 alueelle on suunnitel7

tu sijoitettavaksi hulevesiä viivyttävä rakenne, jonka avulla rankkasateiden aiheuttamia tulvahuippuja voidaan tasata (hule-kaavamerkintä).

Kuva 2. Suunnittelualue etelän suunnalta tarkasteluna. Kuva Lentokuva Vallas Oy 2013. Kaava-alue on kuvassa keskellä.

Kuva 3. Rautatieaseman toimistotalo ja entinen postitalo eteläpihalta kuvattuna.

Kuva 4. Rautatieaseman itäpääty ja laiturialue idän suunnalta kuvattuna.
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Kuva 5. Näkymä suunnittelualueen keskellä sijaitsevalta bussiliikenteen alueelta kohti itää. Nykyistä rautatieasemarakennus kuvan
keskellä ja entinen Valtion virastotalo taustalla.

Kuva 6. Näkymä suunnittelualueen länsiosassa olevalta pysäköintialueelta kohti länttä. Kuvan alalaidassa sijaitsee nykyisen matkakeskuksen terärakenteinen linja-autokatos, vasemmassa reunassa rautatiealue ja oikealla puolella Hallituskatu.

Luonnonsuojelu
Alueella olevien luontokohteiden kartoitusta on täydennetty vuosina 2012–13 osana Kouvolan
keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan luontoselvitystä (Luontoselvitys Kotkansiipi). Kyseisten selvitysten mukaan suunnittelualueella ei ole merkittäviä luontokohteita.
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Alueen kasvillisuutta on jo aiemmin kartoitettu osana Luontoselvitys Kotkansiiven laatimaa Kouvolan seudun rataympäristöjen kasvillisuuskartoitusta ja Kouvolan arvokkaat luontokohteet
vuonna 2008. Tehtyjen selvityksen mukaan rautatiealueella (=kaava-alueen ulkopuolella) sijaitsee tärkeitä paahdealueita. Alue on tutkituista alueista monipuolisin ja uhanalaisille hyönteislajeille Kaipiaisten rautatiealueen ohella tärkein. Etenkin uhanalaisille perhoslajeille ravintokasvina
erityisen tärkeää ketomarunaa esiintyy huomattavan runsaasti ja laaja-alaisesti.
Luontoselvitykseen liittyvässä kartassa on
esitetty kuvio 12, jolla kasvaa kohtalaisesti
ketomarunaa. Lisäksi löytyy pietaryrttiä, keltakannusruohoa, peltosauniota, piharatamoa,
tahmavillakkoa, harmiota, valkoapilaa Trifolium repens, alsikeapilaa, ketohopeahanhikkia, viherjäsenruohoa Scleranthus annuus,
pujoa, ahosuolaheinää sekä pukinpartaa Tragopogon pratensis.
Juuri ennen Tunnelikadun alikulkua radanvarren hiekkainen alue kapenee ja kuviolta löytyy
metsävaahteran taimia, syysmaitiaista, hietakastikkaa, pikkulitteänurmikkaa, punanataa ja
kultapiiskua.
Myös kuviolla 15 kasvaa paljon ketomarunaa.
Lisäksi kuviolla kasvaa pietaryrttiä, harmiota,
punanataa, koiranheinää, kanadankoiransilmää, maitohorsmaa, nurmi-/ahdekaunokkia,
ahosuolaheinää, ketohopeahanhikkia, sarjakeltanoa, paikoin ahopukinjuurta, kultapiiskua,
ahomansikkaa ja nurmirölliä. Myös koivun ja
männyn taimia kasvaa hiekalla. Tunnelinkadun kohdalla kasvaa peltokiertoa.
Idänkattara on merkittävä tulokaskasvi, joka
on kuviolla (14) hyvin runsas, etenkin kuvion
eteläpuolen rinteessä.
Matkustajaratapihan kaakkoislaidassa (kuvion 15 eteläpuolella) kaava-alueen sisällä on tavattu
ennen 2000-lukua harvinaista Idänsaraa, jota ei kuitenkaan vuoden 2008 kartoituksessa löydetty.
Suunnittelualue oli myös mukana vuonna 2015 Petri Parkon laatimassa Kouvolan uhanalaiset ja
silmälläpidettävät luteet –selvityksessä, jossa alueesta mainitaan seuraavaa:
”Kouvolan ratapiha käsittää huomattavan suuren alueen, joten laajoja osia siitä on vielä
kartoittamatta. Alueella on tehty ratakasvillisuusselvitys, jossa selvitettiin muun muassa
ketomarunan (Artemisia campestris) esiintymät, vuonna 2008 (Parkko 2009) ja hyönteisselvitys vuosina 2009–2010 (Faunatica Oy 2010).
Kasvillisuudeltaan edustavimmat osat ovat sivuraiteiden ympäristöt, joissa on edelleen
hiekkapohjaisia, sepelöimättömiä alueita ja huomattavan paljon ketomarunaa. Kouvolan
ratapihalla elää huomattavan paljon piennarmataraludetta (Polymerus vulneratus) (NT) ja
vuonna 2014 sieltä löytyi kärsämösiimaluteita (Deraeocoris punctulatus) (NT) (Petri Parkko ja Pekka Raukko). Karttojen rajaukset perustuvat edellä mainittujen luontoselvitysten
rajauksiin, jotka on tehty pääosin kasvillisuuden ja kasvualustan perusteella.”.

10

Kuva 7. Kouvolan uhanalaiset ja silmälläpidettävät
luteet-selvityksen kartta 22,
Kouvolan ratapihan uhanalaisille
hyönteislajeille
merkittävimmät alueet on
korostettu vihreällä. Kärsämösiimaluteen havaintopaikka 2014 on merkitty
tähdellä.

3.1.3. Rakennettu ympäristö
Asuminen ja väestö
Suunnittelualueella sijaitsee viisi rakennusta, joissa ei missään ole asukkaita (tilanne vuonna
2016). Aivan suunnittelualueen pohjois- ja eteläpuolella on kuitenkin paljon asuinrakennuksia.
Yhdyskuntarakenne
Alue sijoittuu Kouvolan kaupungin ydinkeskustan reunalle, jossa tiiviisti rakennettu kaupungin
asuin-, liike- ja toimistorakennusten muodostama aluerakenne muuttuu väljäksi rautateihin liittyneiden rakennusten alueeksi. Suunnittelualueen eteläpuolella Kiskokadusta etelään maankäyttö
muuttuu asuinrakennusvaltaiseksi ja pientalovaltaiseksi.
Laajemmalti Matkakeskuksen ja sen lähialueen täydennysrakentamismahdollisuuksia on tarkasteltu osana Kouvolan keskustavision 2030 suunnittelutyötä. Työ on jatkoa Kouvolan keskustan
ydinalueen ideakilpailun (2012) voittaneelle ehdotukselle. voittanutta työtä. Keskustavision
suunnittelualue käsitti ideakilpailussa matkakeskuksen ja sen ympäristön lisäksi koko kaupungin
ydinkeskustan ja sen lähiympäristön n. 200 ha kokoiselta alueelta. Visiosuunnitelman teki Arkkitehtitoimisto AJAK Oy. Visiosuunnitelmassa matkakeskuksen alueelle esitettiin merkittävästi
uutta toimitilarakentamista (kts. kuvan 6 keltaiset rakennukset).

Kuva 8. Visiosuunnitelmassa alueelle sijoitetut uudet rakennukset on merkitty karttaan keltaisella. Suunnitelmassa esitetty uudisrakentaminen täydentää alueen olemassa olevaa rakentamista, Arkkitehtitoimisto AJAK Oy 2013.
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Muinaismuistot
Kaavamuutosalueella ei ole tiedossa olevia muinaismuistolain (295/63) mukaisia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muuta arkeologista kulttuuriperintöä. 7.1.2012 pidetyssä MRL 66 §:n mukaisessa viranomaisneuvottelussa Museovirasto ilmoitti, että Matkakeskuksen kaavahankkeessa
ei ole tarvetta arkeologisen kulttuuriperinnön inventointiin.
Rakennuskanta ja rakennettu kulttuuriympäristö
Kouvolan rakennetun kulttuuriympäristön inventointityön teki arkkitehti Rurik Wasastjerna vuosina 2008-2012 (kts. kuva 8), jossa alueelta on huomioitu merkittävinä yksittäiskohteina rautatieasema (kohde 18: Rautatieasema ja laiturikatokset sekä kohde 80: toimistotalo). Rautatien
eteläpuolella, Kiskoraitin vieressä ei ole selvityksessä huomioituja arvokkaita rakennuksia. Kiskoraitin ja rautatiealueen korkeuseron vuoksi aluetta on pengerretty graniittikivistä rakennetun
muurin avulla.
Suunnittelualueella sijaitsee arkkitehti Eero A. Kajavan suunnittelema rakennuskokonaisuus,
joka sisältää kaksikerroksisen rautatieaseman ja sen nelikerroksisen siipiosan (1960) sekä postitalo- ja toimistorakennuksen (1961). Kouvolan rautatieasemarakennus on tyypillinen aikansa
edustaja keveine julkisivuineen, lasiseinineen ja nauhaikkunoineen. Ulkoverhouksena on käytetty vaaleaksi maalattuja betonilaattoja, eloksoitua alumiinia ja asbestisementtilevyä. Oman kokonaisuutensa muodostavat rautatieaseman eteläpuolella sijaitsevat laiturikatokset, jotka valmistuivat vuosina 1962–65 insinööritoimisto Pentti Kaista & Co:n suunnitelmien mukaan. Käsittelemättömästä betonista lautamuottiin valetut, lennokkaasti muotoillut laiturikatokset muodostavat
vastakohdan asemarakennuksen suorakaiteen muotoisille valkeille rakennusmassoille.
Rautatieaseman pohjoispuolella sijaitsevat Kouvolan linja-autoaseman 70- luvulta peräisin olevat teräsrakenteiset katokset ja niiden alla samaan kokonaisuuteen liittyvä pieni ravintolarakennus. Linja-autojen laiturialueen länsipuolella sijaitsee avonainen pysäköintialue. Alueen itäosassa, lähellä rataa on alueen asuinajalta peräisin oleva lehmuskujanne sekä muuta pihakasvillisuutta. Muulta osin alue on tasaista asfalttikenttää ja istutuksia on hyvin vähän.
Kaavamuutosalueen itäosassa sijaitsee entinen vuonna 1969 valmistunut Valtion virastorakennus, jonka on suunnitellut arkkitehti Eero A. Kajava. Rakennus koostuu neljäkerroksisesta rautatien suuntaisesta rakennusmassasta sekä kaksikerroksisesta pohjoiseen päämassasta työntyvästä siipiosasta. Rakennuksen julkisivut muodostuvat kapeista profiloiduista betonielementeistä sekä niiden väleissä olevista pystysuuntaisista ikkunoista. Siipiosassa toistuu korttelin
länsipuolella Hallituskadun varrella olevan entisen postirakennuksen mittakaava, joka on myös
Kajavan suunnittelema. Virastotalon korttelin etelä- ja länsiosat ovat tällä hetkellä pääosin autopaikoitusalueena. Radan ja virastotalon välissä on pysäköintialueita jakava lehmusrivi.
Rurik Wasastjerna mainitsee Kouvolan rakennuskulttuuri-inventoinnissa virastotalorakennuksesta seuraavaa ”Rakennus sopii kolossaalisesta mittakaavasta ja uuvuttavasta toistosta huolimatta paikalleen liikenneympäristöön. Siipiosa keventää päämassan luomaa tyrmäävää vaikutelmaa. Edustaa ryhdikkäästi virastotaloarkkitehtuurin ahtaassa mielessä rationaalisinta aikaa.”.
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Kuva 9. Ydinkeskustan, eli 1. kaupunginosan (Kangas) rakennuskulttuurikohteet Kouvolan kaupungin inventoinnissa vuonna 2012
(Rurik Wasastjerna / Kouvolan maankäytön suunnittelu). Asemakaavan muutosalue on merkitty karttaan punaisella katkoviivalla.

Kuva 10. Kouvolan aseman, varikon ja rataosaston rakennukset sekä rautatien alueen yhdyskunta vuonna 1905. Kaavamuutosalueen likimääräiset aluerajaukset on merkitty kuvaan punaisella katkoviivalla.
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Kuva 11. Valtion virastotalo, arkkitehti Eero A. Kajava 1967.

Kuva 12. Virastotalo idän suunnalta tarkasteltuna.

Kuva 13. Postitalo, arkkitehti Eero A. Kajava 1961.

Kuva 14. Postitalo kuvattuna etelästä päin.

Kuva 15. Rautatieasema ja postitalo idän suunnasta tarkasteltuna.

Kuva 16. Rautatieaseman pääsisäänkäynti. Taustalla asemarakennuksen toimisto-osa.

Kuva 17. Asemarakennuksen eteläpuolella sijaitsevat alkuperäisien kopioina
2009 rakennetut laiturikatokset.

Kuva 18. Asemarakennus ja postitalo kuvattuna 60-l alussa. (kuva: finna.fi)

Kaavamuutosalueen eteläosassa Kiskokadun varrella sijaitsee vuonna 1982 valmistunut kaukolämpöverkkoon liittyvä voimalaitos.
Palvelut ja työpaikat
Asemakaavan muutosalueella sijaitsee Kouvolan rautatieasema, jossa sijaitsee VR:n toimistotilojen lisäksi matkahuollon tilat, kioski, kaksi ravintolaa, taksiasema ja erilaisia palvelutoimintoja.
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Linja-autoaseman katoksen alla sijaitsee kahvila ja siihen liittyvät terassitilat. Ns. Hallituskadun
virastotalossa sijaitsee erilaisia toimistotiloja, terveysasema ja liiketiloja. Vanhassa Postitalossa
sijaitsee liike- ja palvelutiloja sekä tanssikoulu. Suunnittelualueen eteläosassa sijaitsee KSS
Lämpö Oy:n voimalaitos. Alueella on arviolta 300 työpaikkaa.
Liikenne- ja katualueet sekä pysäköinti
Suunnittelualue on hyvin saavutettavissa kaupungin liikenneverkossa olevia katuja ja kevyen
liikenteen väyliä pitkin. Alueeseen kuuluu vilkkaasti liikennöity länsi-itäsuuntaisesti yksisuuntainen Hallituskatu, joka on yksi kolmesta keskustan itä-länsisuuntaisesta pääkadusta. Kadulla
ajaa noin 600 ajoneuvoa tunnissa arkisin klo 15-17 välillä. Kaava-alueen eteläosassa sijaitseva
Kiskokatu on nykyisin katkaistu itäosastaan siten, että siltä ei ole katuyhteyttä Tunnelikadulle.
Myllypuronkadun pohjoisreunassa kulkee erillinen kevyen liikenteen väylä. Tunnelikadun länsireunalla kulkevalta kevyen liikenteen väylältä on ollut portaat suoraan virastotalon piha-alueelle.
Portaat on purettu vuonna 2016. Alueen reunoilla kulkee rataan liittyviä huoltoteitä ja ajo laitureille kulkee sen pohjoispuolelta kahdesta kohtaa; entisen virastotalon sekä liityntäpysäköintialueen kohdalta.
Vuonna 2016 valmistuneessa ydinkeskustan liikenneverkon ja pysäköinnin kehittämissuunnitelmassa on analysoitu nykytilanne niin liikenteen kuin pysäköinnin osalta. Selvityksen mukaan
suunnittelualueen pohjoisosassa on yhteensä hieman yli 600 pysäköintipaikkaa, joista osa on
varattu alueen kiinteistöjen työntekijöille, osa on varattu lyhytaikaiseen asiointiin (30 min-2 h
kiekko) ja osa liityntäpysäköintiin. Näistä liityntäpysäköintipaikkojen sekä työntekijöiden autopaikkojen käyttöaste on arkisin virka-aikana 75-100 %. Kaikkein suosituimpana entisen virastotalon Hallituskadun puoleinen pysäköintialue, josta osa on asiakkaille tarkoitettuja 2 h kiekkopaikkoja. Ilta-aikana (klo 18-19) ja lauantaisin (klo 10-14) ainoastaan suunnittelualueen länsipään liityntäpysäköinnistä oli 50-75% kapasiteetistä käytössä, muiden alueiden ollessa lähes
tyhjiä.
Kevyen liikenteen osuus suunnittelualueen liikenteessä on suuri. Radan alittava jalankulkuyhteys kulkee laitureille johtavan alikulkutunnelin jatkona. Yhteyden eteläpäässä Kiskokadulla on
portaat, joten yhteys ei nykytilanteessa ole esteetön. Asema-aukiolla on arkisin klo 15-17 välillä
keskimäärin 300 jalankulkijaa ja 25 pyöräilijää tunnissa. Ennusteen mukaan jalankulkijoiden
määrä alueella tulee olemaan 1 500 / vrk. Suunnittelualueella selkeimmäksi kevyen liikenteen
kannalta kehitettäväksi asiaksi selvityksessä nostettiin esiin radan poikki kulkeva yhteys. Pyöräpysäköintiä arvioitaessa esille nousi radan eteläpuolen riittämätön pyöräpysäköintikapasiteetti.
Hallituskatu on matkakeskuksen vuoksi yksi joukkoliikenteen pääkaduista. Aluetta käyttää vuosittain lähes kaksi miljoonaa juna-/linja-automatkustajaa. Nykyisin lähiliikenteen linja-autot käyttävät sekä Hallituskadun eteläpuolella olevia pysäkkejä että kaukoliikenteen laiturialuetta matkustajien lastaukseen. Kauko- ja tilausliikenteen linja-autot käyttävät pelkästään katoksen alla
olevia pysäkkejä.
Suunnittelualue rajautuu keskeisiltä osiltaan Kouvolan ratapihaan. Rataosuus KouvolaVainikkala on tiheästi liikennöity ja liikenne koostuu sekä henkilö- että tavaraliikenteestä. Suunnittelualueella on useita raiteita ja vaihteita. Pääradan nopeusrajoitus on aseman kohdalla 90
km/h ja huoltoraiteiden kohdalla 30 km/h.
Raideliikenteen aiheuttamaa tärinää on selvittänyt Ramboll Finland Oy asemakaavan suunnittelualueen itäpuolella sijaitsevan Brankkarin kaavahankkeen aikana 5.5.2014. Tehdyn raportin
mukaan alue, jolla värähtely ei todennäköisesti häiritse asumista alkaa noin 110 metrin etäisyydellä pääradasta ja noin 45 metrin etäisyydellä huoltoraiteesta. ”Rungon ja lattian värähtely ei
suositusalueella aseta rajoituksia rakennusten kerroskorkeudelle tai rakennesuunnittelulle. Mikäli rakennuksia halutaan tehdä lähemmäs rataa kuin edellä suositeltu 110/45 m etäisyys, on
joko rakennukseen tai rakennuksen ja radan väliin tehtävä erityinen tärinänvaimennusrakenne,
jotta esitettyihin ohjearvoihin on mahdollista päästä. Tällöin suositellaan myös tehtäväksi tarkentavat mittaukset tältä lähialueelta. Rakennuksessa tärinänvaimennusrakenteena voidaan käyttää rakenteeseen asennettavia jousia tai erityisiä tärinänvaimennusmattoja. Rakennuksen ja
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radan välissä vaimennusrakenteena voidaan käyttää esimerkiksi ponteista tai syvästabilointipilareista maan sisään tehtävää seinämää. Tärinävaimennusmenetelmän valinta ja soveltuvuus
pitää selvittää erikseen lisätutkimusten perusteella.”.
Asemakaavan muutosalueeseen liittyvän Hallituskadun yleissuunnitelma on laadittu vuonna
2011. Kadun katu- ja rakentamissuunnittelu on aloitettu syksyllä 2016 samoin kuin radan eteläpuolisen pysäköintialueen suunnittelu.
Tekninen huolto
Alueella on runsaasti olemassa olevia johto- ja putkilinjoja. Alueen läpi kulkee KSS Lämpö Oy:n
kaukolämpöjohtolinja sekä KSS Verkko Oy:n sähköjohtolinjat. Kouvolan Vesi Oy:n vesihuoltolinjat sijoittuvat aluetta rajaaville yleisille alueille ja korttelialueilla kulkevat vesihuoltolinjat ovat kiinteistöjen tonttijohtoja. Katujen varsilla ja suunnittelualueen kaakkoisosassa kulkee Elisa Oyj:n,
TeliaSoneranFinland Oy:n data- ja puhelinjohtoja. Suunnittelualueen eteläosassa sijaitsee KSS
Lämpö Oy:n lämpövoimalaitos, johon liittyviä johtoja sijoittuu korttelialueen lisäksi myös Kaunistonraitin alueelle.
Ympäristöhäiriöt
Melu
Kouvolan kaupungin alueella olevaa liikenne- ja teollisuusmelua on tutkinut Kouvolan kaupungin
ohjauksessa WSP Finland Oy vuonna 2016. Tehdyn tutkimuksen mukaan Matkakeskuksen
alueella on päiväaikana (klo 07-22) Tunneli- ja Hallituskadulla kulkevan ajoneuvoliikenteen ja
rautateillä kulkevan liikenteen aiheuttamaa melua. Suunnittelualueen keskiäänitaso vaihtelee
päivisin selvityksen mukaan 45–65 dB välillä (päiväajan raja-arvo 55 dB) siten, että eniten melua on suunnittelualueen länsiosassa, jossa rakennukset eivät muodosta alueelle rakenteellista
melusuojausta. Yöaikana (klo 22–07) Hallituskadulla kulkeva ajoneuvoliikenne ja rautatiealueella kulkeva liikenne aiheuttavat melua alueelle (kts. kuva 19). Huomioitavaa on, että katumelun
määrä vähenee yöaikana, mutta raideliikenteen melu säilyy likipitäen samanlaisena vilkkaasta
tavarajunaliikenteestä johtuen.

Päiväajan klo 07-22 keskiäänitaso, kaikki
melulähteet.

Yöajan klo 22-07 keskiäänitaso, kaikki melulähteet.

Kuva 19. Suunnittelualueen
ympäristömelu vuonna 2016
tehdyn tutkimuksen mukaan.

Tärinä
Rautatieliikenteen aiheuttaman tärinän vaikutuksia Kouvolan rautatiealueella on arvioinut Ramboll Finland Oy kaavamuutosalueen itäpuolella sijaitsevan Brankkarin alueen kaavamuutostyön
yhteydessä 5.5.2014. Tehdyn selvityksen mukaan junaliikenteen aiheuttamat tärinät ylittävät
suositusarvot ihmisten häiriöiksi kokemalle tärinälle alle 100 m etäisyydellä pääradasta / 35 m
etäisyydellä huoltoraiteesta (olemassa olevat rakennukset, < 0,6 mm/s). Uusia rakennuksia
koskeva ohjearvo 0,3 mm/s alittuu yli 110m etäisyydellä pääradasta / 45 m etäisyydellä huoltoraiteesta, joten uudisrakentamista ei suositella 110 m lähemmäs päärataa eikä 45 m lähemmäksi huoltoraidetta. Rungon ja lattian värähtely ei suositusalueella aseta rajoituksia rakennusten kerroskorkeudelle tai rakennesuunnittelulle.
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VAK-kuljetukset
Kouvolan järjestelyratapihan alue on Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) määrittelemä vaarallisten aineiden kuljetusten (VAK) ratapiha. Alueen läheisyyteen suunniteltavassa uudisrakentamisessa tulee huomioida Kouvolan ratapiha-alueen VAK-suuronnettomuusriskien arviointiraportti ja siihen liittyvä riskiarviointi, jonka on tehty Gaia Consulting Oy vuonna 2011. Raportin
mukaan ratapiha-alueen läheisyydessä olevat kokoontumistiloja sisältävät uudisrakennukset
tulee varustaa pelastusviranomaisen hyväksymillä kaasuntunnistimilla sekä automaattisesti sulkeutuvalla koneellisella ilmastoinnilla. Kaavaan on myös lisätty määräys, että ”Rakennusluvan
yhteydessä tulee esittää suunnitelma pelastustoimenpiteistä huomioiden ratapihan turvallisuusriskit sekä ratapihan turvallisuusselvitys. Korttelialueelle haettavasta rakennusluvasta on pyydettävä pelastusviranomaisen lausunto.”.
Virkistysalueet
Suunnittelualueella ei ole yleisiä puisto- tai virkistysalueita. Radan ja alueen länsipään pysäköintialueen välinen istutettu kaistale on kuitenkin ajoittain ollut nuorison suosima kokoontumispaikka lämpiminä kesäpäivinä.
Maanomistus
Suunnittelualueen länsiosa on kaupungin omistuksessa. Rautatiealueen omistaa Suomen valtio
ja sen osia hallinnoivat VR, Liikennevirasto ja Senaatti-kiinteistöt. Kiskokatuun rajautuvan voimalaitoksen alueen omistaa kaupunki, mutta sitä hallitsee KSS Lämpö Oy (kts. liite 4).
3.2. Suunnittelutilanne
Maakuntakaava
Ympäristöministeriön 28.5.2008 ja 18.1.2010 vahvistamassa Kymenlaakson maakuntakaavassa
Taajamat ja niiden ympäristöt suunnittelualue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi (C), jossa lisämääräys (/s) ohjaa säilyttämään alueella vähintään maakunnallisesti merkittäviä rakennuskulttuurikohteita. Suunnittelualueen läpikulkevaksi on merkitty ratalinjaus. Ympäristöministeriö vahvisti maakuntakaavan tarkistuksen Kauppa ja merialue 26.11.2014. Kaavassa suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta, jossa on säilytettäviä vähintään maakunnallisesti
merkittäviä rakennuskulttuurikohteita (C/s). Aluetta koskevat seuraavat suunnittelumääräykset:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota alueen viihtyisyyteen,
omaleimaisuuteen ja kaupunkikuvan tasapainoisuuteen sekä huolehdittava eri liikennemuotojen
järjestelyjen tarkoituksenmukaisuudesta ja häiriöttömyydestä. Aluetta suunniteltaessa on varauduttava riittävään nykyistä keskustatoimintaa sijainnillaan tukevaan palvelutilatarjontaan. Erityistä huomiota tulee kiinnittää maisema- ja kulttuuriarvojen sekä rakennushistoriallisten ominaispiirteiden säilyttämiseen (C) ja Alueen käytön suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon kulttuuriympäristön vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen
sekä alueiden ominaisluonteen ja erityispiirteiden säilyminen (/s), kts. kuvat 19-20.
Kuva 20. Ote voimassa olevasta
Kymenlaakson maakuntakaavasta
(yhdistelmäkartta). Kaavamuutosalue on merkitty kaava-karttaan
keltaisella aluerajauksella.
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Kouvolan keskustan osayleiskaavan tarkistus
Alueella on voimassa ympäristöministeriön vahvistama, 20.6.1996 lainvoiman saanut oikeusvaikutteinen Kouvolan keskustan yleiskaava, jossa suunnittelualue on merkitty osittain rautatiealueeksi (LR). Nykyinen rautatieaseman alue ja sen länsipuolinen paikoitusalue on merkitty palvelujen ja hallinnon alueeksi, jossa asumista on =< 10 % kerrosalasta (P1) ja alueeksi, jolla on
yleistä pysäköintiä (/lp) sekä alueeksi, jolla ympäristö säilytettään (/s). Alueen keskiosaan on
merkitty yleiselle jalankululle varattu alueen osa. Matkakeskuksen länsipuolinen alue on merkitty pysäköinti-/keskustatoimintojen alueeksi (LP/C). Hallituskatu on merkitty katualueeksi. Matkakeskuksen itäpuolella olevan virastotalon alue on merkitty palvelujen ja hallinnon alueeksi, jossa
asumista on =< 30 % kerrosalasta (P2) ja alueeksi, jolla on yleistä pysäköintiä (/lp). Yleiskaavassa matkakeskuksen P1/lp/s-korttelin suunniteltu rakennusoikeus on 9200–16000 k-m2 ja sen
itäpuolella olevan virastotalon P2/lp-korttelin 10700-14150 k-m2. Suunnittelualue kuuluu kokonaan osayleiskaavassa määritettyyn 55-60 dBA:n meluvyöhykkeeseen, joka vaatii rakenteelliset
meluntorjuntatoimenpiteet.
Ydinkeskustan osayleiskaavaan on tehty liikenneverkon osalta osatarkistus, jonka on hyväksytty 29.10.2001. Kouvolaan on myös tehty Kouvolan kaupungin toimesta oikeusvaikutukseton
yleiskaavallinen suunnitelma (koonnos vuonna 2006) ja sen perusteella keskustan osayleiskaavaluonnos 2025.
Kouvolan keskustan osayleiskaavan muutostyö on kuulutettu vireille 23.12.2015 ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 23.12.2015–31.1.2016 välisen ajan.
Osayleiskaavamuutoksessa tavoitteena on muokata kaupungin keskeisen ydinalueen maankäytön suunnitelmat vastaamaan Kouvolan Keskustavisio 2030 esitettyä maankäyttöä ja parantaa
alueen kaupunkikuvaa, täydennysrakentamisen mahdollisuuksia, pysäköintitarpeita, liikenteen
sujuvuutta ja liiketoiminnan edellytyksiä.

Kuva 21. Ote ympäristöministeriön 20.6.1996 vahvistamasta ydinkeskustan osayleiskaavasta.

Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava
Kouvolan kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.11.2015 keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan.
Kaavassa (kts. kuva 23.) suunnittelualue kuuluu Kouvolan keskustan kehittämisalueeseen.
Keskustan kehittämismerkinnät täydentävät olemassa olevaa yleiskaavaa ja ohjaavat sen kanssa alueen asemakaavoitusta. Niiltä osin, kun määräys on ristiriidassa voimassa olevan yleiskaavan kanssa, määräys on lähtökohta yleiskaavan muuttamiselle. Matkakeskuksen ja virasto18

talon alue on merkitty täydennysrakentamisen ja kaupunkikuvallisen kehittämisen alueeksi
(kaavaan merkitty sininen aluerajaus). Kaavamerkintään liittyy suunnittelumääräys ”Alueen
asemakaavoituksessa ja muussa yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee erityisesti ottaa
huomioon alueen kaupunkikuvalliseen kehittämiseen liittyvät tarpeet ja mahdollisuudet sekä
ympäristön ominaispiiteet. Täydennysrakentamisen lisäksi tulee ratkaista alueen pysäköintiin, ja
matkakeskuksen alueella joukkoliikenteen kehittämiseen liittyvät tarpeet.”.
Kuva 22. Ote Kouvolan kaupungin
keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavasta (asemakaavan muutoksen
suunnittelualueet rajattu keltaisella
katkoviivalla).

Keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavassa Matkakeskuksen ja kävelykatu Manskin alue on
huomioitu erityisenä kaupallisen kehittämisen ydinalueena. Kaavamerkintään liittyy lisämääräys
”Aluetta tulee kehittää seudullisten palveluiden keskuksena. Alueen asemakaavoituksessa ja
muussa yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee tarkemmin tutkia edellytykset kaupan kehittämisen mahdollisuuksiin mm. yhteisten sisätilojen ja muiden kauppakeskustamaisten toimintojen lisäämiseksi. Rakennusten ylemmissä kerroksissa tulee tutkia edellytykset asuntojen lisärakentamiseen. Alue on kävelypainotteista keskusta-aluetta. Kaupallisen kehittämisen kohdealueeksi merkityllä alueella tutkitaan asemakaavoituksen yhteydessä tarkemmin mahdollisuudet
tiivistämiseen (esim. lisäkerrokset, purkaminen ja uudisrakentaminen) ja kehittämiseen (esim.
kävelykeskustan laajentaminen ja kehittäminen). Aluetta kehitetään kävelykeskusta-alueena.
Alue on pääosin liiketilaa 1. kerroksessa sekä liike- ja/tai toimistotilaa 2. kerroksessa. Asumista
saa olla ylemmissä kerroksissa.” Kaavaan liittyi myös alueen kehittämiseen liittyviä yleisiä määräyksiä.
”Keskusta-alueella tulee asemakaavoituksella edistää ja tutkia mahdollisuudet alueen täydennysrakentamiseen mm. olevien rakennusten korottamisella. Uudisrakennusten sopeutumiseen olevaan rakennuskantaan tulee asemakaavoituksessa kiinnittää erityistä huomiota. Asumisen laadun kehittämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota palveluasumisen
kehittämisen, hissien rakentamisen ja uudisrakentamisen keinoin. Ydinkeskustan elinvoimaisuutta ja viihtyisyyttä tuetaan nykyistä rakennetta täydentävällä ja tiivistävällä asuin-,
liike- ja toimistorakentamisella sekä kevyen liikenteen yhteyksiä parantamalla ja kaupunkikuvaa kehittämällä.
Arvokkaat kulttuuriympäristöt, kaupunkikuvallisesti edustavat alueet ja rakennussuojelukohteet säilytetään, millä pyritään tukemaan Kouvolan ydinkeskustan omaleimaisuuden ja
myönteisten imagotekijöiden säilymistä.
Kevyen liikenteen yhteyksien jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa tulee kiinnittää huomiota kevyen liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden sekä katumiljöön viihtyisyyden
parantamiseen. Uudis- ja täydennysrakentamisen tulee toimia kaupunkikuvaa eheyttävänä ja sen tulee olla arkkitehtonisesti korkeatasoista.”
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Matkakeskuksen kohdalla oleva Hallituskadun ja
Asemakadun risteysalue on merkitty kehitettäväksi
aukioksi tai toriksi. Merkintään liittyy lisämääräys
”Alueen asemakaavoituksessa ja muussa yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee aukioita ja
toria kehittää kävelykeskusta-alueen tilasarjoina.”.
Rata-alueen alittava nk. Asematunneli on merkitty
yleiskaavaan kehitettävänä kevyenliikenteen yhteytenä.

Kuva 23. Ote Kouvolan keskeisen kaupunkialueen yleiskaavaan liittyvästä Kouvolan keskustan kehittämisalueen kartasta.

Rautatiealueen pohjoispuolinen asemakaavan muutoksen suunnittelualue on merkitty osayleiskaavaan ydinkeskusta-alueeksi (musta rajaus). Merkintään liittyy suunnittelumääräys ”Alueen
asemakaavoituksessa ja muussa yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee erityisesti ottaa
huomioon alueen kaupunkikuvalliseen kehittämiseen liittyvät tarpeet ja mahdollisuudet. Rakentamisella ja muilla toimenpiteillä on pyrittävä kehittämään alueesta kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen keskusta-alue. Ennen yksittäisen osa-alueen jatkosuunnittelua on alueelle laadittava
tarvittavat yleissuunnitelmat, kuten mm. liikennesuunnitelma ja pysäköinnin kokonaisratkaisu
sekä kaupunkikuvallinen rakentamisohje. Alueelle ominaispiirteisiä toimintoja ovat mm.: kaupalliset toiminnot, palvelut, toritoiminnot, asuminen ylimmissä kerroksissa sekä pysäköinti.”.
Koko asemakaavan muutosalue sijoittuu osayleiskaavassa vaarallisten aineiden kuljetusten
onnettomuusriskin suojavyöhykkeen (SV) sisälle. Vaara-alueesta todetaan yleiskaavassa seuraavaa: Aluetta koskevista maankäyttösuunnitelmista tulee pyytää alueellisen pelastuslaitoksen
ja ympäristöviranomaisten lausunnot. Ratapihalla alueen käyttöä suunniteltaessa tulee ottaa
huomioon toiminnan aiheuttamat ympäristö- ja onnettomuusriskit sekä pyrkiä niiden ehkäisemiseen ja / tai lieventämiseen.
Asemakaava
Rautatieaseman rakennus ja sen välitön lähiympäristö on merkitty voimassa olevassa asemakaavassa rautatie- tai raitiotiealueeksi (LR). Kaava on hyväksytty 18.4.1974. Kyseisessä kaavassa linja-autoaseman alue on merkitty yhdistetyksi rautatie- ja linja-autoaseman alueeksi
(LRA). Sen länsipuoleinen alue on merkitty pysäköimisalueeksi valtion rautateiden käyttöön
(LPvr). Hallituskadun, Postitalon ja rautatieaseman edusta-alueen asemakaava on vahvistettu
15.4.1967. Postitalo on merkitty kaavassa hallinto- ja virastorakennusten korttelialueeksi (YH).
Rautatieaseman eteläpuolinen alue on merkitty 11.11.1981 hyväksytyssä kaavassa rautatiealueeksi (LR). Kiskokatuun liittyvän alueen asemakaava on hyväksytty 29.9.1971. Kyseisessä kaavassa Kiskokatu on merkitty kaduksi ja jalankululle varatuksi kaduksi. Kortteli 3106 on merkitty
yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y), kts. kaavan liite 1.
Rakennusjärjestys
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kouvolan kaupungin rakennusjärjestyksen 30.8.2010.
Pohjakartta
Pohjakartta on MRL 54 a §:n mukainen ja pohjakarttaa on tarkennettu marraskuussa 2015.
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4. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1. Suunnittelun tarve
Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa nykyisen rautatieaseman länsipuolelle suunnitellun matka- ja tapahtumakeskuksen toteuttaminen. Kaavassa muodostuville uusille korttelialueille on mahdollista toteuttaa monipuolisten palveluiden kokonaisuus sekä siihen liittyvät pysäköintiratkaisut. Matkakeskuksen yhteyteen on tarkoitus sijoittaa ajanmukaiset tilat raide-, paikallis- ja
kaukoliikenteen linjaliikenteelle. Kaavassa tarkennetaan myös katu- ja rautatiealueiden rajaukset vastaamaan tavoitetilaa. Kaavalla mahdollistetaan myös uusien autopaikoitus- ja katualueiden toteuttaminen rautatiealueen eteläpuolelle. Kaavamuutos mahdollistaa kaupungin keskeisen kaupunkitilan viihtyisyyden ja esteettömyyden parantamisen ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennetun ympäristön säilymisen.
Kouvolan matkakeskuksen ja sen lähialueen katuverkon kehittämisestä on tehty useita suunnitelmia.
4.2. Suunnittelun käynnistys ja sitä koskevat päätökset
Asemakaavan muutos on tullut vireille osin yksityisestä ja osin Kouvolan kaupungin aloitteesta
vuonna 2012. VR-Yhtymä Oy:n kanssa on laadittu kaavoituksen käynnistämissopimus
10.8.2016.
4.3. Osallistuminen ja yhteistyö
4.3.1. Osalliset
• Suunnittelualueen ja lähialueiden
o kiinteistöjen omistajat,
o haltijat sekä
o alueella toimivat yritykset ja järjestöt
• Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Kymenlaakson liitto
• Kymenlaakson museo ja Museovirasto
• Liikennevirasto ja Trafi
• Kymenlaakson pelastuslaitos
• Kouvolan Vesi Oy, KSS Lämpö Oy ja KSS Verkko Oy
• TeliaSonera Finland Oyj ja Elisa Oy
4.3.2. Vireille tulo
Asemakaavan muutos sisältyy vuosien 2016 ja 2017 kaavoitusohjelman kohteisiin. Asemakaavan muutoksen vireille tulosta oli ilmoitus kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä 4.7.2012.
4.3.3. Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt
Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavoituksen vaiheista on kerrottu 19.12.2011
laaditussa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka on asemakaavan liite 2. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaa on täydennetty suunnitteluprosessin kuluessa.
4.3.4. Viranomaisyhteistyö
Asemakaavahanke koskee maankäyttö- ja rakennuslain 66 §:ssä mainittuja valtakunnallisia
alueidenkäyttötavoitteita ja se on kulttuuriympäristökohteiden säilymisen kannalta merkittävä,
joten kaavasta on neuvoteltu Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja muiden alueen maankäytön
muuttamiseen liittyvien viranomaisten kanssa. Kunnan, ELY:n ja muiden kaavamuutokseen
liittyvien viranomaistahojen välinen viranomaisneuvottelu (MRL 66§ ja MRA 26§) järjestettiin
4.1.2012 ja 24.1.2017. Neuvottelujen muistiot ovat kaavan liitteinä 5 ja 7.
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Lisäksi Museoviraston, Maakuntamuseon ja ELY-keskuksen edustajien kanssa on tehty kaksi
erillistä maastokäyntiä ja yksi erillinen tapaaminen, joissa on keskusteltu kulttuuriympäristökohteiden arvoista ja niiden säilymisen edellytyksistä.
4.4. Kaavaratkaisun perusteet
4.4.1. Mielipiteet, lausunnot ja vastineet
4.4.1.1. Kaavan vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo
(MRL 62§, MRA 30§)
Asemakaavamuutos kuulutettiin vireille 4.7.2012. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli
julkisesti nähtävänä 4.7.–31.8.2012 välisenä aikana Kouvolan kaupungin tekniikka- ja
ympäristötalolla ja kaupungin internet-sivuilla. Varsinaisesta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei annettu palautetta. Kaavaan liittyvä aineisto lähetettiin tiedoksi ja
mahdollista lausuntoa varten kaava-alueella oleville toimijoille, viranomaisille, kaupungin
omille toimijoille sekä kaava-alueeseen rajautuvien kiinteistöjen omistajille 29.6.2012.
Samassa yhteydessä lausuntoa pyydettiin kolmesta eri kaavamuutosalueesta, jotka sijaitsevat hyvin lähellä toisiaan.
Kaavahankkeen ensimmäinen yleisötilaisuus pidettiin 16.8.2012.
Viranomaisilta ja alueella olevien verkostojen omistajilta sekä muilta toimijoilta tuli 3 lausuntoa. Seuraavaan on koottu kaavasta saadut lausunnot ja niiden vastineet.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus esittää kaavasta antamassaan lausunnossa seuraavaa:
Turvallisuus
Kouvolan kaupunki on teettänyt Gaia Consulting Oy:llä VAK-suuronnettomuusriskien arvioinnin. Arviointityössä kuultiin eri viranomaisia ja tahoja mm. (Trafi, Kymenlaakson pelastuslaitos, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Kouvolan kaupungin ympäristö- ja kaavoitustoimi). Loppuraportti valmistui 30.12.2011. Kaikki kolme kaavahanketta sijoittuvat
kaupungin keskusta-alueelle radan sekä kemikaaliratapihan läheisyyteen. Vaikka Kiskoraitin kaava- aluetta ei mainita raportissa (muut kaksi kohdetta mainitaan), alue sijaitsee
kuitenkin ratapihalla mahdollisesti tapahtuvien onnettomuuksien vaikutusalueella (raportti, kappale 3.3 VAK suuronnettomuusskenaarioiden vaikutusetäisyydet). Kaavamuutosalueilla asukkaiden määrä kasvaisi. Toisaalta kävijöiden määrä kasvaisi erityisesti Matkakeskuksen ja Cumulus-Virastotalo — alueilla. Aluekohteiden haavoittuvuus lisääntyy.
Raportti ei suosittele muutosta (taulukko 13, sivu 51) mikäli riskitasoa ei alenneta.
KASELY esittää todetun riskitason alentamista siihen sopivilla keinoilla. (Voidaan harkita
esim. poistumisteiden suuntaamista, räjähdyksen kestäviä ikkunoita tai rakennusten varustamista pysäytettävällä ilmanvaihdolla. Mahdollisesti myös muilla rakenteellisilla keinoilla voidaan vähentää rakennusten sisällä olevien haavoittuvuutta. Kohteiden rakennuksiin tulisi asentaa kaasujen tunnistimet ja ilmastoinnin automaattipysäytys.)
Melu
Asumisen viihtyisyyden turvaamiseksi melutaso tulisi saada pysyvään asumiseen varatuilla alueilla mahdollisimman alhaiseksi. Asemakaavoituksen yhteydessä tulee selvittää
asuinalueille kohdistuvan melun taso. Meluselvityksen perusteella tulee pohtia mahdollinen meluntorjunnan tarve.
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KASELY esittää Kouvolan kaupungille työneuvotteluiden käymistä Matkakeskuksen
kaavahankkeesta.
Vastine: Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja muiden toimijoiden kanssa on
keskusteltu kaavahankkeesta vuosien kuluessa. Asemakaavan on merkitty
seuraavat turvallisuutta edistävät määräykset:
”Kaava-alue kuuluu Seveso II -direktiivin mukaisen vaarallisia kemikaaleja käsittelevän ja varastoivan laitoksen (VR Transpoint, Kouvolan järjestelyratapiha) konsultaatiovyöhykkeeseen.”
”Rakennukset tulee varustaa pelastusviranomaisen hyväksymillä kaasuntunnistimilla sekä automaattisesti sulkeutuvalla koneellisella ilmastoinnilla. Raitisilman sisäänottoa ei saa sijoittaa ratapihan suuntaan.”
”Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää suunnitelma pelastustoimenpiteistä
huomioiden viereisen ratapihan turvallisuusriskit sekä ratapihan turvallisuusselvitys. Rakennusluvasta on pyydettävä pelastusviranomaisen lausunto.”

Kymenlaakson liitto ilmoitti lausunnossaan, että sillä ei ole huomauttamista lausuttavana olevasta asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.
Vastine: Kymenlaakson liiton lausunto merkitään tiedoksi.
Kymenlaakson pelastuslaitos esittää kaavasta antamassa lausunnossa seuraavaa:
Gaia Consulting Oy:n VAK-suuronnettomuusriskien arvioinnin mukaan (sivu 26) nykyinen toiminta kaavamuutosalueelle on luokkaa B, asukkaita ei ole mutta kävijöitä on paljon. Muutoksen myötä Matkakeskuksen luokitus muuttuu A luokkaan ja haavoittuvuus lisääntyy. Raportti ei suosittele muutosta (taulukko 13, sivu 51) mikäli riskitasoa ei alenneta. Arviointiraportista poiketen Matkakeskukseen on suunnitteilla asuin- ja majoitustiloja.
Raportissa on esitetty, että asukkaita ei olisi.
Raportti antaa riskinhallintakeinoja (sivu 54, kohta 5.2) ja suosituksia riskitason pienentämiseksi (sivu 62, kohta 6.1) Riskienhallintakeinoina mainitaan mm. turvallisuutta lisäävät rakentamismääräykset, kuten poistumisteiden suuntaaminen, räjähdyksen kestävät
ikkunat ja rakennusten varustaminen pysäytettävällä ilmanvaihdolla, sekä muilla rakenteellisilla keinoilla voidaan vähentää rakennusten sisällä olevien haavoittuvuutta. Kohteiden taloihin tulisi asentaa kaasujen tunnistimet ja ilmastoinnin automaattipysäytys.
Pelastuslaitos esitti raportin laadintavaiheessa kiinteän sammutusjärjestelmän tai vesi/vaahtotykkijärjestelmän rakentamista ratapihalle, jotta mahdollinen palo saataisiin hallintaan tai sammutettua jo palon alkuvaiheessa ennen palokunnan tuloa paikalle.
Pelastuslaitos esittää lausuntonaan, että raportin suosituksia noudatettaisiin kaavoituksen suunnittelussa.
Vastine: Asemakaavan on merkitty seuraavat turvallisuutta edistävät määräykset:
”Kaava-alue kuuluu Seveso II -direktiivin mukaisen vaarallisia kemikaaleja käsittelevän
ja varastoivan laitoksen (VR Transpoint, Kouvolan järjestelyratapiha) konsultaatiovyöhykkeeseen.”
”Rakennukset tulee varustaa pelastusviranomaisen hyväksymillä kaasuntunnistimilla sekä automaattisesti sulkeutuvalla koneellisella ilmastoinnilla. Raitisilman sisäänottoa ei
saa sijoittaa ratapihan suuntaan.”
”Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää suunnitelma pelastustoimenpiteistä huomioiden viereisen ratapihan turvallisuusriskit sekä ratapihan turvallisuusselvitys. Rakennusluvasta on pyydettävä pelastusviranomaisen lausunto.”
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4.4.1.2.

Kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen, kaavaluonnos (MRL 62§, MRA 30§)

Kaavaan liittyvä valmisteluvaiheen aineisto eli kaavaluonnos liitteineen oli nähtävänä
16.11.–19.12.2016 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Tekniikka- ja ympäristötalossa ja kaupungin Internet –sivuilla (www.kouvola.fi/matkakeskus).
Nähtävillä olosta oli kuulutus Kouvolan Sanomissa 16.11.2016. Kaavan valmisteluvaiheen aineisto lähetettiin tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten kaava-alueella oleville
toimijoille, viranomaisille, kaupungin omille toimijoille sekä kaava-alueeseen rajautuvien
kiinteistöjen omistajille tai heidän edustajilleen 16.11.2016.
Viranomaisilta ja alueella olevien verkostojen omistajilta sekä muilta toimijoilta tuli yhdeksän lausuntoa. Alueella olevilta asunto-osakeyhtiöiden hallituksilta tai kiinteistöjen
asukkailta tuli kaksi palautetta ja lisäksi muutama kaupunkilainen kertoi nähtävillä oloaikana mielipiteensä. Seuraavaan on koottu kaavaluonnoksesta annetut lausunnot ja mielipiteet sekä niiden vastineet.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus esittää kaavasta antamassaan lausunnossa mm. seuraavaa:
Liityntäpysäköinnin määrä tulee säilyttää nykyisellään ja vaarallisten aineiden kuljetus
ratapihalla tulee huomioida. Alueen arvokkaat rakennukset eli matkakeskus ja entinen
postitalo tulee suojella ja näkymät Hallitus- ja Asemakadun ja matkakeskuksen ja entisen postitalon muodostaman kokonaisuuden välillä tulee säilyttää. Kaavatyötä voidaan
jatkaa luonnoksen pohjalta eteenpäin.
Vastine: Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen antama kaavalausunto merkitään
tiedoksi
Kymenlaakson museo esittää kaavasta antamassaan lausunnossa mm. seuraavaa:
Kymenlaakson museo pitää kaavaluonnoksessa esitettyjä suojelumerkintöjä- ja määräyksiä riittävinä ja toivoo, että myös jatkosuunnittelussa kiinnitettäisiin huomiota näkymien säilymiseen Hallitus- ja Asemakadun ja matkakeskuksen ja entisen postitalon
muodostaman kokonaisuuden välillä.
Vastine: Kymenlaakson museon antama kaavalausunto merkitään tiedoksi
Liikennevirasto esittää kaavasta antamassaan lausunnossa seuraavaa:
Matkakeskuksen asemakaavassa on turvattava riittävä liityntäpysäköinnin ja saattopysäköinnin määrä Kouvolan Matkakeskuksen alueella. Matkakeskushankkeen kaikissa
vaiheessa on myös riittävän pysäköintipaikkamäärän oltava käytettävissä. Matkakeskushankkeen yhteydessä on toteutettava radan pohjoispuolelta poistuvien liityntäpysäköintialueiden korvaavat pysäköintialueet radan eteläpuolelle sekä tarvittavat esteettömät yhteydet. Rautatien eteläpuolelta ei nykytilanteessa ole suoraa esteetöntä yhteyttä laiturialueelle. Liikennevirasto ei ole varautunut osallistumaan hankkeen
kustannuksiin.
Kaavaluonnoksessa radan eteläpuolisia Liikenneviraston hallinnoimia alueita on osoitettu yleisten pysäköintilaitosten korttelialueeksi (LPY). Liikennevirastolla ei ole näköpiirissä
tarpeita kyseisille alueille eikä se näe estettä alueiden osoittamiselle liityntäpysäköintiin.
LPY-alueiden kaavarajausta tulee kuitenkin tarkistaa siten, että alueen raja sijaitsee 10
metrin etäisyydellä lähimmän raiteen keskilinjasta. Kaavaluonnoksessa pysäköintialue
sijoittuu lähimmillään 5 metrin etäisyydelle lähimmästä raiteesta mikä ei mahdollista ra24

dan huoltotien sijoittumista rautatiealueelle. Pysäköintialueiden toteuttamisen yhteydessä radan puoleinen raja on aidattava ja varustettava portilla radan huoltoyhteyden tarpeisiin.
Kaavaluonnoksessa keskustatoimintojen korttelialue (C-alue) on osoitettu osittain Liikenneviraston hallinnoimalle alueelle. Liikennevirasto ei näe estettä alueen osoittamiselle uuteen käyttötarkoitukseen, mutta korttelialueiden radan puoleisia rajauksia tulee tarpeen mukaan tarkistaa siten, että kaikki radan rakenteet sijoittuvat rautatiealueen puolelle. Korttelialueiden puolella saattaa lisäksi sijaita radan kaapeleita, jotka on huomioitava
rakennushakkeessa. Liikennevirasto selvittää kaapeleiden sijainnit. Asemakaavassa on
turvattava radan suuntainen huolto- ja pelastustieyhteys keskustatoimintojen korttelialueen eteläosaan laiturialueelle kulkua varten.
C-korttelin uudisrakennusten hätäpoistumisteitä ei tule osoittaa laiturialueelle. Asemakaava luonnoksessa liike- ja toimistorakennusten korttelialueeseen (K-alue) on sisällytetty Liikenneviraston hallinnoima rautatiealueeseen rajoittuva pysäköintialue (eteläisin pysäköintikampa). Pysäköintialue on Liikennevirastolle tarpeen myös jatkossa eikä sitä tule
liittää osaksi korttelialuetta, alue on säilytettävä rautatiealueena.
Liikennevirastolla ei ole tässä vaiheessa muuta huomautettavaa kaavahankkeesta.
Vastine: Matkakeskuksen asemakaavamuutoksessa mahdollistetaan tämän
hetkisen liityntäpysäköintipaikkamäärän sijoittaminen radan eteläpuolelle. Rakennustöiden aikana tilapäisiä pysäköintipaikkoja voidaan osoittaa Halkotorin
rakentamattomien tonttien alueelta. Radan eteläpuolelle on tarkoitus toteuttaa
esteetön yhteys pysäköintialueiden toteutuksen yhteydessä. Radan eteläpuolella kaavarajaus muutetaan 10 m etäisyydelle eteläisimmästä raiteesta. Ckorttelialueen kohdalla korttelin raja on pyritty sijoittamaan rataan liittyvien rakenteiden pohjoispuolelle, mutta rajaus tarkistetaan vielä ehdotusvaiheessa.
Asemakaavassa tullaan turvaamaan huolto- ja pelastustieyhteys matkakeskuksen itäpuolelta etelä-pohjoissuuntaisella ajorasitteella. Alueen länsipuolella
nykyinen kaava jätetään toistaiseksi voimaan, jolloin alue säilyy rautatietoimintojen alueena. K-korttelin eteläosa palautetaan nykyisen asemakaavan mukaiseksi kaavaehdotukseen.
Kymenlaakson pelastuslaitos esittää kaavasta antamassaan lausunnossa mm. seuraavaa:
Pelastuslaitos katsoo, että kaavassa esitetty lisärakentaminen voidaan hyväksyä, koska
asemakaavassa on vaatimus kaasuntunnistimilla automaattisesti sulkeutuvasta koneellisesta ilmastoinnista sekä vaatimus esittää rakennusluvan yhteydessä suunnitelma pelastustoimenpiteistä huomioiden viereisen ratapihan turvallisuusriskit sekä ratapihan turvallisuusselvitys.
Vastine: Pelastuslaitoksen antama kaavalausunto merkitään tiedoksi
KSS Verkko Oy esittää kaavasta antamassaan lausunnossa mm. seuraavaa:
KSS Verkon sähkönjakeluverkko ei nykyisellään ulotu suunnitellulle matkakeskuksen
kaava-alueelle. Kasvavan sähkötehontarpeen myötä keskijänniteverkko (20 kilovolttia)
on rakennettava Hallituskadun laitaan Kauppamiehenkatu-Päätekatu risteyksestä aina
Valtakujalle asti. Kaapelireittiä ei kaavaluonnoksen perusteella ole mahdollista sijoittaa
tontille. Runkoverkon rakentaminen aiheuttaa väistämättä muutoksia myös olemassa
oleviin muuntamoihin. Kaavan kannalta olennaisinta kuitenkin tässä vaiheessa on, että
kaava-alueelle tarvitaan 1-2 muuntamotilaa. Riippuen asiakkaasta (liittymistavasta),
muuntamot voivat olla asiakkaan omistamia tai verkkoyhtiön omistamia. Pyrimme ensisijaisesti siihen, että muuntamot voitaisiin rakentaa puistomuuntamotyyppisinä, kiinteistös25

tä erillisinä rakenteina. Kaavaluonnos ei tällaisenaan kuitenkaan anna mahdollisuutta sijoittaa muuntamoa sähkönjakelun kannalta keskeiseen sijaintiin. Asemakaavamääräyksissä on syytä huomioida tarve sijoittaa muuntamot kiinteistöön. Kiinteistömuuntamotilaan tulee olla pääsy katutasosta siten, että muuntamon huolto (esim. muuntajan vaihto)
on mahdollista (vapaa tila / reitti kuorma-autolle muuntamotilan viereen).
Vastine: Lausunto huomioidaan kaavaehdotukseen lisättävällä määräyksellä
koskien yhdyskuntateknistä huoltoa ja sen sijoittamista korttelin 1101 sisälle
sekä annetaan tiedoksi rakennushankkeesta vastaaville tahoille.
KSS Lämpö Oy esittää kaavasta antamassaan lausunnossa mm. seuraavaa:
KSS Lämpö Oy:llä on alueella kaukolämpö ja maakaasulinjoja. Ratapihan pohjoispuolella olevista runkolinjoista on rakennettavissa kaukolämpöliittymät alueen uusille kiinteistöille. Ratapihan eteläpuolella Kiskokadulla on suurehko kaukolämpölinja sekä maakaasulinja. Kummallekaan linjalle ei käytännössä ole vaihtoehtoista paikkaa. Maakaasulinjan linjan siirto (missään suunnassa) ei ole teknisesti ja katkojen kannalta järkevää.
Tämä on otettava erityiseen huomioon suunnittelussa, jos kyseisen linjan läheisyyteen
tulee muutoksia esim. katutasauksiin.
Vastine: KSS Lämpö Oy:n antama kaavalausunto merkitään tiedoksi
Linja-autoliiton Kaakkois-Suomen osasto ry esittää antamassaan lausunnossa mm.
seuraavaa:
Alueen suunnittelu on alkanut kaupalliset toiminnot edellä piittaamatta joukkoliikenteen
tarpeista, vaikka kyse on matkakeskuksen rakennushankkeesta. Toimiva joukkoliikenne
ja sen arvostaminen on erittäin merkittävä osa-alue kehittyvän kaupungin positiivista
imagoa. Kestävä kehitys edellyttää positiivista suhtautumista joukkoliikennejärjestelmään, mutta nyt esitetyllä mallilla ollaan viemässä pohja pois toimivalta matkakeskukselta, jonka pitäisi olla henkilöliikenteen sydän myös Kouvolassa. Linja-autoliitto on tyytymätön kaavaluonnoksen liitteenä olevan havainnemateriaalin sisältöön. Yhdistys katsoo,
että paikallisliikenne on jätetty liian kauas bussiterminaalista ja lisäksi paikallisliikenteenpysäkit ovat piilossa asemarakennuksesta tuleville matkustajille. Esitettyä bussien laiturialueetta yhdistys pitää ahtaana ja bussirahdille varattua aluetta riittämättömänä nykyisin käytetylle kalustolle. Yhdistys on huolissaan myös bussiterminaalin pinnan kaltevuudesta ja sen aiheuttamista haasteita talvikunnossapidolle. Peruutettavissa laitureissa on
yhdistyksen mukaan ongelmana liikennöintialueelle ajautuvien asiakkaiden turvallisuus.
Vastine: Kaavamuutosluonnoksen havainnemateriaalina toimiva aineisto on
tehty hankkeen rakentajana toimivan tahon toimesta nopealla aikataululla, eikä
suunnitelmia ole kaupungin toimesta ohjattu. Kaavassa esitetään terminaalin sijainti ottamatta kantaa sen yksityiskohtaisempaan toteutukseen. Liikennöitsijöille on järjestetty useita tilaisuuksia, joissa heidän kanssaan on keskusteltu uuden terminaalin sijainnista hyvässä yhteisymmärryksessä ja näiden keskustelujen perusteella terminaalin uuden sijainnin on katsottu olevan hyväksyttävä
siellä toimivien tahojen puolesta. Lähtökohtana on, että kaikista kaavan mahdollistamista rakennuksista, rakenteista, sekä katu- ja yleisistä alueista tehdään
laadukkaat, toimivat, turvalliset ja esteettömät. Bussiterminaalin osalta tarkempi
suunnittelu on aloitettu ja Linja-autoliiton huomiot tullaan ottamaan siinä huomioon.
Teliasonera esittää kaavasta antamassaan lausunnossa mm. seuraavaa:
Suunnitelma-alueella on Soneran infraa. Työstä ei saa aiheutua sille vahinkoa, eikä sen
päälle saa asentaa mitään. Miten siirroista aiheutuneet kustannukset jaetaan kun kaava-
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aloite on tullut yksityiseltä? Soneralla on kuitenkin sijoituslupa Kaupungin kanssa ja kaapelit ovat luvanmukaisesti sijoitettuna.
Vastine: Teliasoneran antama kaavalausunto merkitään tiedoksi
Kiinteistö Oy Kouvolan Halkotorni esittää kaavasta antamassaan lausunnossa mm.
seuraavaa:
Kaavamerkintä C Keskustatoimintojen korttelialue on liian yleispiirteinen ja ylimalkainen
merkintä kaupungin ydinkeskustan rakennetussa ympäristössä eikä asemakaavan perusperiaatteen mukaan täytä yksityiskohtaisen asemakaavan vaatimuksia. Viimeistään
kaavaehdotusvaiheessa alueen maankäyttö tulee tarkentaa vastaamaan asemakaavojen yksityiskohtaisempia merkintöjä ja maankäytön suunnittelua. Kaavaehdotuksesta tulee pyytää erillinen lausunto.
Vastine: Asemakaavamerkintä C Keskustatoimintojen korttelialue on esitetty
yhtenä
vaihtoehtoisena
asemakaavamerkintänä
Ympäristöministeriön
31.3.2000 antamassa asetuksessa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa
kaavoissa käytettävistä merkinnöistä. Keskustatoimintojen korttelialue –
kaavamerkintää on käytetty useissa kaupungeissa nimenomaan matkakeskusta vastaavilla alueilla, joissa samaan kortteliin halutaan sijoittaa erilaisia
toimintoja mahdollisimman monipuolisesti. Yksityiskohtaisempi maankäytön
ohjaus voidaan ko. kaavamääräystä käytettäessä tehdä tekstimuotoisilla asemakaavamääräyksillä sekä rakennusalaa, kerrosalaa ja kerroskorkeutta rajaavilla määräyksillä, kuten kyseisessä asemakaavamuutoksessa on tehtykin.
Kiinteistö Oy Kouvolan Hallituskatu 7 esittää kaavasta antamassaan lausunnossa
mm. seuraavaa:
Tulevan asemakaavan tulee yhtiön omistaman tontin osalta olla mahdollisimman joustava. Näkemyksemme mukaan nykyinen rakennus toimii edelleen toimistokäytössä, mutta
tontin muun osan käyttötarkoituksen kehittämistä tulee selvittää tarkemmin ja laajaalaisemmin kaupallisen kysynnän lähtökohdista. Kaavaluonnoksessa ehdotetaan määräalojen vaihtoa siten, että luovuttaisimme 1 487 m2 kaupallisesti parasta tontinosaa
Hallituskadun varresta ja saisimme 1 212 m2 radanvarsialuetta, jota VR käyttää nykyisin
paikoitusalueena. Kaavaluonnoksessa yhtiön tontti olisi säilytettävä voimassaolevan
asemakaavan mukaisena.
Vastine: Kaavamuutoksen luonnoksessa ei ole otettu kantaa korttelin 1101
osan K rakennusoikeuteen eikä rakennusalaan muutoin kuin korttelin länsipään osalta, jossa osa K korttelinosasta on muutettu osaksi LHA (henkilöliikenneterminaali) korttelia. Korttelista on kaavamuutosluonnoksessa poistettu
kevyen liikenteen väylän merkintä ja koilliskulma on muutettu katualueeksi.
Korttelin eteläosa tullaan palauttamaan nykyisen asemakaavan mukaiseksi,
koska myös liikennevirasto vastustaa alueen muuttamista osaksi korttelia
1101.
As Oy Kiskokatu 35 esittää kaavasta antamassaan lausunnossa mm. seuraavaa:
Kiskokadun sähköjohdot tulisi sijoittaa maan alle ja kadun rakentaminen toteuttaa niin,
että hulevedet eivät kulkeudu tonteille.
Vastine: As Oy Kiskokatu 35:n antama kaavalausunto merkitään tiedoksi.
Asukkailta saadussa palautteessa otettiin kantaa uuden Matka- ja tapahtuma
keskuksen ulkoasuun sekä paikallisliikenteen bussien sijaintiin liian etäällä
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muista matkakeskustoiminnoista. Lisäksi painotettiin opastuksen toimivuuden tär
keyttä.

4.4.1.3.

Kaavaan tehdyt muutokset valmisteluvaiheen jälkeen

Valmisteluvaiheessa kaavaluonnokseen tehtiin joitakin muutoksia. Korttelissa 1101 korttelinosa K palautettiin sen etelärajan osalta nykyisen asemakaavan mukaiseksi. Korttelinosassa C sijaitsevan nykyisen matkakeskuksen kerrosaloissa ollut virhe korjattiin. Säilytettävä/istutettava puurivi poistettiin korttelinosa C eteläreunasta ja liityntäkieltomääräys pohjoisreunasta. Kaava-aluetta supistettiin sen länsipäästä jättämällä
kaavaluonnoksessa esitetty KT- ja LPY-korttelit kaavan ulkopuolelle ja laajentamalla
korttelia 1101 hieman länteen. Lisäksi radan eteläpuolella olevan korttelin 3118 LPY
pohjoisrajaa siirrettiin viisi metriä etelään.
Tekstimuotoisiin kaavamääräyksiin lisättiin määräys korttelin 3118 rajaamisesta aitaamalla sen pohjoisreunasta ja kortteliin 1101 osalle lupa sijoittaa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia johtoja, laitteita, rakennuksia ja muita rakennelmia. Suojelumääräyksiin lisättiin lause korttelialueilla olevien puiden ensisijaisesta säilyttämisestä sekä luontoarvojen huomioimisessa korttelin 3118 toteutuksessa.
4.4.1.4.

Tekninen lautakunta 10.1.2017

Matkakeskuksen asemakaavan muutosehdotus (kaava nro 01/010) oli käsittelyssä teknisen lautakunnan kokouksessa 10.1.2017, jolloin Tekninen lautakunta hyväksyi kaavan
muutosehdotuksen ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat
lausunnot (§ 5).

4.4.1.5.

Kaavan julkinen nähtävilläolo, kaavaehdotus (MRL 62§, MRA 30§)

Asemakaavan julkisestä nähtävillä olosta oli kuulutus kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla, internetissä ja Kouvolan Sanomissa 11.1.2017. Kaava oli julkisesti nähtävillä 11.1.–
13.2.2017 välisen ajan ja se lähetettiin tiedoksi tai mahdollista lausuntoa varten viranomaisille ja alueen toimijoille.
Viranomaisilta ja alueella olevien verkostojen omistajilta tuli viisi lausuntoa. Kaavamuutoksen ehdotuksesta jätettiin yhteensä neljä muistutusta ja lisäksi kolme kaupunkilaista
antoi palautetta julkisen nähtävilläolon aikana. Seuraavaan on koottu kaavaluonnoksesta
annetut lausunnot ja muistutukset sekä niiden vastineet.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus esittää kaavasta antamassaan lausunnossa seuraavaa:
KASELY on lausunut asiasta kaavan luonnosvaiheessa. Asemakaavaan on tehty tarpeellisia muutoksia viranomaisneuvottelun ja viranomaisyhteistyön seurauksena.
Kaavatyötä voidaan viedä eteenpäin.
Vastine: Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen antama kaavalausunto
merkitään tiedoksi.
Kymenlaakson museo esittää kaavasta antamassaan lausunnossa mm. seuraavaa:
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Kaavalla huomioidaan kulttuurihistoriallisesti arvokas Eero A. Kajavan suunnittelema
Matkakeskuksen rakennuskokonaisuus. Kymenlaakson museolla ei ole huomautettavaa
Matkakeskuksen asemakaavan ehdotusvaiheesta.
Vastine: Kymenlaakson museon antama kaavalausunto merkitään tiedoksi.
Liikennevirasto esittää kaavasta antamassaan lausunnossa mm. seuraavaa:
Rakennusten pohjarakenteet, kuivatus ja työnaikaiset rakenteet
Lähellä rataa olevien rakennusten ja rakenteiden pohjarakennesuunnitelmat sisältäen
perustamistavat, perustukset, kuivatusrakenteet, pohjarakenteet ja työnaikaiset rakenteet tulee hyväksyttää etukäteen Liikennevirastossa. Maa-, pohja- ja kuivatusrakenteet
tulee suunnitella ja suorittaa siten, ettei radalle ja radan rakenteille aiheudu painumia tai
muita haitallisia muodonmuutoksia ja ettei ratapenkereen vakavuus vaarannu. Liikennevirasto määrittää tarkkailumittaukset ja radan monitoroinnin, joka tulee rakennuttajan
kustannettavaksi. Korttelialueiden puolella saattaa lisäksi sijaita radan kaapeleita, jotka
on huomioitava rakennushakkeessa.
C-korttelialueen huoltotie ja aseman laiturialue
Keskustatoimintojen korttelialue (C-alue) on osoitettu osittain Liikenneviraston
hallinnoimalle alueelle (korttelin eteläreuna, jolle ei ole osoitettu rakennusoikeutta). Tälle
alueelle tulisi lisätä merkintä radan suuntaisesta rautatien huoltotiestä. Huoltotie
merkitään C- ja LHA-kortteleiden eteläreunaan koko kortteleiden leveydelle.
C-korttelin uudisrakennusten hätäpoistumisteitä ei tule osoittaa laiturialueelle. Tarvittaessa
ihmisten liikkumasuunnat hätäpoistumisteiden kohdalla pois laitureilta on varmistettava
aidoin tai muilla teknisillä ratkaisuilla.
Liikennevirastolla ei ole tässä vaiheessa muuta huomautettavaa kaavahankkeesta.
Vastine: Rakennusten pohjarakenteita, kuivatusta ja työnaikaisia rakenteita
koskevat seikat ja mahdolliset korttelialueella olevat kaapelit huomioidaan rakennushankkeessa. Kaavan yleismääräyksiin lisätään: ”Rakentaminen ei saa
aiheuttaa muutoksia rata-alueeseen, eikä haitata radan liikennöintiä.” Kaavamuutoskarttaan lisätään itä-länsisuuntainen huoltotieyhteys radan pohjoispuoleisten kortteleiden eteläreunaan (ajo). Hätäpoistumistiet ja niiden suhde laiturialueeseen huomioidaan rakennusten suunnittelussa.
KSS Energia esittää kaavasta antamassaan lausunnossa mm. seuraavaa:
KSS Verkko Oy:n osalta todetaan, että valmisteluvaiheen kuuleminen on otettu huomioon kaavaselostuksessa eikä kaavan osalta ole uutta lausuttavaa.
Vastine: KSS Energian antama kaavalausunto merkitään tiedoksi.
Kymenlaakson liitto esittää kaavasta antamassaan lausunnossa seuraavaa:
Kaavaselostuksessa on esitetty maakuntakaavatilanne yleispiirteisesti. Maakuntakaava
tulisi selkeyden vuoksi esittää maakuntakaavojen yhdistelmäkartalla, joka on saatavissa
Kymenlaakson liiton karttapalvelusta. Kymenlaakson liitolla ei ole muuta huomautettavaa
asemakaavan ehdotuksesta.
Vastine: Kaavaselostukseen päivitetään maakuntakaavan osalta erilliskaavo
jen yhdistelmäkartta.
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Kiinteistö Oy Kouvolan Hallituskatu 7 esittää kaavasta antamassaan lausunnossa
mm. seuraavaa:
Kiinteistö Oy Kouvolan Hallituskatu 7:n omistama kiinteistö on entinen valtion virastotalo,
joka on sittemmin osin muutettu yksityiseen toimistokäyttöön. Rakennus on teknisesti pidetty hyvässä toimintakunnossa ja sen käyttöaste on lähes 100 %. Kiinteistön taloudellinen kehittäminen edellyttää tontin säilyttämistä mahdollisimman suurena Hallituskadun
osuudella. Edellä kuvatusta syystä Kiinteistö Oy Kouvolan Hallituskatu 7 esittää merkittävää muutosta kaavamuutosluonnokseen:
‐ Tulevan asemakaavan tulee yhtiön omistaman tontin osalta olla mahdollisimman joustava. Näkemyksemme mukaan nykyinen rakennus toimii edelleen toimistokäytössä, mutta tontin muun osan käyttötarkoituksen kehittämistä tulee selvittää tarkemmin ja laaja‐alaisemmin kaupallisen kysynnän lähtökohdista.
‐ Kaavaluonnoksessa ehdotetaan määräalojen vaihtoa siten, että luovuttaisimme 1 487
m2 kaupallisesti parasta tontinosaa Hallituskadun varresta ja saisimme 1 212 m2 radanvarsialuetta, jota VR käyttää nykyisin paikoitusalueena. Kaavaluonnoksessa yhtiön tontti
olisi säilytettävä
voimassaolevan asemakaavan mukaisena. Yhtiö lausuu, että kaavaluonnosta tulee tutkia ja kehittää edellä esitettyjen tekijöiden pohjalta. Mikäli keskustatoimintojen kortteli
edellyttää asemakaavan nopeaa etenemistä, on Kiinteistö Oy Kouvolan Hallituskatu 7:n
tontti rajattava
kaavamuutoksen ulkopuolelle tässä vaiheessa ja kaavoitettava tämä tontti myöhemmin.
Yhtiö on kuitenkin valmis neuvottelemaan kaupungin kanssa asemakaavamuutoksesta
ja sen ehdoista edellä kuvatuista lähtökohdista, mikäli kaupunki katsoo tonttimme liittämisen kaavamuutokseen olevan tarpeellista.
Vastine: Kaavamuutoksen ehdotuksessa ei ole muutettu korttelin 1101
osan K rakennusoikeutta eikä rakennusala muutoin kuin korttelin länsipään
osalta, jossa osa K korttelinosasta on muutettu osaksi LHA (henkilöliikenneterminaali) korttelia. Kyseisessä osassa ei ole toteutunutta rakentamista.
Korttelista on kaavaehdotuksessa poistettu kevyen liikenteen väylän merkintä, ja koilliskulma on muutettu katualueeksi. Korttelia ei voida jättää kaavamuutoksen ulkopuolelle Hallituskadun kehittämisen ja uuden kaukoliikenteen linja-autoterminaalin rakentamisen tarvitsemien tilavarausten vuoksi.
Korttelin muihin määräyksiin, rakennusoikeuden määrään ja rakennusalan
sijaintiin otetaan tarvittaessa kantaa erillisessä kaavamuutoksessa.

Kiinteistö Oy Kouvolan Halkotorni esittää kaavasta antamassaan lausunnossa mm.
seuraavaa:
Valtaosa kaavamuutosalueen maankäytöstä ja suunnittelualueelle osoitetusta rakennusoikeudesta on osoitettu merkinnällä C ”keskustatoimintojen korttelialue”. C merkinnällä varustetulle alueelle on kaavaehdotuksessa osoitettu 36.300 kem2 uudisrakentamisoikeutta, kerrosluvun vaihdellessa alueen eri osissa I-III-V-XI. Tyypillisimmillään merkintä C on yleiskaavoissa käytetty maankäytön merkintä. Asemakaava on detaljikaava,
jolla yksityiskohtaisesti osoitetaan ja ohjataan suunnittelualueen tulevaa maankäyttöä.
Keskustatoimintojen korttelialue C nimikkeenä mahdollistaa uudisrakentamisen osalta
mm liike-, toimisto-, asuin- ja majoitustiloja, kaupallisia ja julkisia palveluja sekä tapahtumatiloja ja niihin liittyvää maanalaista pysäköintiä. Merkintä C on mahdollistava, ei ohjaava eikä osoita yksityiskohtaista maankäyttöä. Yleismerkintä C vaikeuttaa MRL:n mukaisen kaavaselostuksen edellyttämää riittävää asemakaavan vaikutusten arviointia.
katsomme, että merkintä C on uudisrakentamisen osalta kaiken mahdollistama merkintä
kaupungin ydinkeskustan rakennetussa ympäristössä, eikä asemakaavan vaatimusten
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mukaisesti ohjaa tulevaa maankäyttöä eikä turvaa muun rakennetun ympäristön tai
suunnitellun ympäristön tietoisuutta tulevasta maankäytöstä. Uudisrakentamisen osalta
yleismerkintä C jättää liian avoimeksi tulevan maankäytön ja vaikeuttaa kaavamuutoksen tavoitteen toteutumista ja asemakaavan vaikutusten arviointia kaupungin ydinkeskustan keskeisillä alueilla.
Vastine: Asemakaavamerkintä C Keskustatoimintojen korttelialue on esitetty yhtenä vaihtoehtoisena asemakaavamerkintänä Ympäristöministeriön
31.3.2000 antamassa asetuksessa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa
kaavoissa käytettävistä merkinnöistä. Keskustatoimintojen korttelialue –
kaavamerkintää on käytetty useissa kaupungeissa nimenomaan matkakeskusta vastaavilla alueilla, joissa samaan kortteliin halutaan sijoittaa erilaisia
toimintoja mahdollisimman monipuolisesti. Yksityiskohtaisempi maankäytön
ohjaus voidaan ko. kaavamääräystä käytettäessä tehdä tekstimuotoisilla
asemakaavamääräyksillä sekä rakennusalaa, kerrosalaa ja kerroskorkeutta
rajaavilla määräyksillä, kuten kyseisessä asemakaavamuutoksessa on tehtykin. Kouvolassa C keskustatoimintojen korttelialue –merkintää on käytetty
aiemmin Kuusankosken keskustan asemakaavassa Itäkeskusta, joka pitää
sisällään mm. Kuusaantorin liikekeskuksen. Kaavamuutoksen ehdotusvaiheessa (24.1.2017) käydyssä viranomaisneuvottelussa viranomaisilla ei ollut huomauttamista kaavamerkinnän C keskustatoimintojen korttelialue
käyttöön.

Oy Matkahuolto Ab esittää kaavasta antamassaan lausunnossa seuraavaa:
Kiitämme mahdollisuudesta esittää mielipiteemme Kouvolan matkakeskuksen asemakaavan ehdotusvaiheen luonnokseen. Muutosalueella sijaitsee jo nykyisin matkakeskus ja
alueen läpi kulkee merkittävästi linja-autoliikennettä, myös osana maanlaajuista linjaautoliikenteen kaukoliikenteen verkostoa.
Oy Matkahuolto Ab ylläpitää kaava-alueella toimipistettä, jossa tuotetaan joukkoliikennematkustajien tarvitsemia monipuolisia palveluita sekä käsitellään linja-autoliikenteen mukana kuljetettavaa rahtia. Rahdin kuljettamisesta henkilöliikennettä tuottavalle liikennöitsijälle maksettavat palkkiot ovat osaltaan mahdollistamassa kattavaa linja-autoliikenteen
vuorotarjontaa myös Kouvolassa, eikä rahtiliikenteen toimivuustarkastelua tulisi siksi jättää suunnittelun ulkopuolelle.
Nyt esillä oleva kaavaluonnos on mielestämme nykyisiä joukkoliikenteen palveluja heikentävä, erityisesti bussimatkustamista ajatellen. Linja-autoliikenteen liikennealueeksi on
kaavaluonnoksessa merkinnällä LHA jätetty varsin pieni ja maastomuodoltaan raskaille
ajoneuvoille heikosti soveltuva alue, joka ei vastaa linja-autoliikenteen vaatimuksia tai
myöskään tue matkustajan kannalta sujuvien matkaketjujen toteuttamista.
Esillä olevan aineiston perusteella katsomme alueen kehittämisen perustuvan liian yksipuolisesti alueelle suunnitellun kaupallisen hankkeen tarpeisiin. Tämä lähtökohta ei ole
riittävän laaja-alainen keskeisen joukkoliikenteen asema-alueen suunnittelussa. Kaavoituksen tulee edetä myös joukkoliikenteen matkustajien etujen mukaisesti, vaikka maanomistaja ei suurelta osin olekaan viranomaistaho.
Vastine: Linja-autoliikenteen terminaalialueeksi varattu LHA kortteli on pinta-alaltaan lähes saman suuruinen kuin nykyinen linja-autoterminaali. Myös
maaston kaltevuus on lähes vastaava. Linja-autoterminaalin suunnittelua
on viety eteenpäin kaavamuutoksen kanssa samanaikaisesti. Tämänhetkisten suunnitelmaluonnosten perusteella voidaan katsoa, että uudesta terminaalialueesta on mahdollista saada toimiva, turvallinen ja esteetön. Asema31

rakennukseen liittyvä uudisrakentaminen rakennuksen itäpäässä mahdollistaa nykyaikaisten varta vasten Matkahuollon tarpeisiin suunniteltujen tilojen
rakentamisen. Kaavamääräyksiin lisätään kuitenkin seuraava C keskustatoimintojen korttelialuetta koskeva määräys: ”Kortteliin voidaan sijoittaa linja-autoliikennettä palvelevia toimintoja ja niiden tarvitsemia rakenteita.”

Nordic Tower East (Asset) Oy esittää kaavasta antamassaan lausunnossa seuraavaa:
Kaavamuutoksen toteutuminen muuttaisi merkittävästi kiinteistömme ja rakennuksemme
käytettävyyttä. Mikäli ehdotus toteutettaisiin esitetyn mukaisena, kiinteistömme menettäisi
käytännössä koko piha-alueensa ja sen myötä mm. kaikki pysäköintipaikat. jos tähän
päädytään, niin kaupungin tulee luovuttaa kiinteistön käyttöön vastaava autopaikkamäärä
kiinteistön omistajan hyväksymästä paikasta.
Kaavaehdotuksen mukaiset uudet korkeusasemat eivät käy selkeästi ilmi nähtävillä olevasta asemakaavaluonnoksesta. Kaavoitusta eteenpäin suunniteltaessa tulee varmistaa
rakennukseen pääsy myös sisäpihan puolelta. rakennuksen pohjakerroksessa on mm. talli- ja muita vuokratiloja, joihin tulisi säilyä esteetön kulku myös ajoneuvoilla.
Hallituskatu 5:ssä oleva rakennus on asemakaavaluonnoksessa esitetty suojeltavaksi.
Kyseisen kiinteistön omistajana vastustamme esitettyä suojelumerkintää. Rakennus on
aikanaan tehty lisärakennukseksi postin tarpeisiin ja alkuperäisen käytön mukaista tarvetta sille ei enää tule olemaan. Rakennuksessa on jo tällä hetkellä jonkin verran korjausvelkaa, jonka kiinni kurominen kannattavasti ei Kouvolan liikemarkkinassa ole ollut mahdollista. Asemakaavamuutoksessa ehdotettu tontin pienentäminen ja pysäköintipaikkojen vähentäminen heikentävät entisestään kiinteistön houkuttelevuutta vuokralaisten silmissä.
On erittäin todennäköistä, että tulevien vuosien aikana tulee harkittavaksi kiinteistön kehittäminen, olemassa olevan rakennuksen purkaminen ja uudisrakentaminen. Vanhaa rakennusta ei ole enää mahdollista saada kunnostettua ja vuokrattua kiinteistötalouden
kannalta järkevin ehdoin. Mikäli kuitenkin katsotte, että rakennus tulee suojella, niin nähdäkseni kunnan tulisi varautua suorittamaan korvauksia kiinteistön omistajalle hänen tekemistään rakennuksen korjaus ja kunnossapitotöistä.
Vastine: Hallituskatu 5 nykyiset autopaikat on mahdollista korvata matka- ja
tapahtumakeskuksen alle rakennettavilla maanalaisilla paikoilla tai linjaautoterminaalin mahdollisen kansirakenteen alle sijoitettavilla autopaikoilla.
Mahdollinen kansirakenne LHA korttelin toteutusratkaisuna turvaa myös ajoyhteyden kiinteistön kellarikerroksen tiloihin. Rakennuksen suojelumerkintä
on perusteltu, koska kiinteistö muodostaa asemarakennuksen kanssa yhtenäisen kokonaisuuden, joka on arvioitu arvokkaaksi useissa eri inventoinneissa. Voimassa olevassa oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa alue on merkitty merkinnällä /s eli alue, jolla ympäristö säilytetään. Asemakaavamuutoksen suojelumerkintä ei estä rakennuksen kehittämistä, jos kehittäminen ja
siihen liittyvät kunnostustoimenpiteet tehdään rakennuksen ominaispiirteitä
sekä arkkitehtuuria kunnioittaen ja hyödyntäen. Kouvolassa on paljon laadukkaita 60-luvun arkkitehtuurin esimerkkejä ja yhdessä ne muodostavat kokonaisuuden, jonka arvostus tulee lähivuosina nousemaan. Kaavamuutoksen ehdotukseen lisätään rakennuksen maksimikorkeudeksi osalle rakennusalaa III ja lisätään rakennusoikeutta (+ 600 k-m2), jolloin rakennuksen
kehittämiseen on enemmän mahdollisuuksia. Suojelumerkinnän vuoksi rakennuksen rakennuslupaa vaativissa korjauksissa ja muutostöissä voidaan
lakiin perustuen joustaa energiamääräysten täyttämisessä.
Asukkailta saadussa palautteessa otettiin kantaa nykyisen asemarakennuksen ja entisen
postitalon julkisivujen huonoon kuntoon, hankesuunnitelmassa esitettyyn arkkitehtuurin
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suhteessa aiempaan ideasuunnitelman arkkitehtuuriin sekä rakennusten julkisivuvalaistukseen, jota tulisi kehittää koko keskustassa. Lisäksi asukkaat pitivät opastuksen selkeyttä ja paikallisliikenteen pysäkkien katosten laatua tärkeänä. Asema-aukiolle toivottiin
palautteissa myös vesiaihetta.
Muistutusten, lausuntojen ja muun palautteen sekä kaavatyön kanssa samanaikaisesti
laadittavien kaava-alueeseen liittyvien suunnitelmien perusteella kaavaehdotukseen tehtiin seuraavat muutokset:
• C korttelinosan pohjoisrajaa siirrettiin maanomistajan suostumuksella 0,5 m etelään,
jotta Hallituskadun liikenteelle tarvittavat toiminnot saadaan mahtumaan katualueelle.
• Radan pohjoisreunaan lisättiin korttelien puolelle ajoyhteysmerkintä Liikenneviraston
toivomuksesta.
• Korttelia 1101 koskeviin määräyksiin lisättiin teksti: Korttelin 1101 osaan, C keskustatoimintojen korttelialue, voidaan sijoittaa linja-autoliikennettä palvelevia toimintoja ja
niiden tarvitsemia rakenteita. Tällä määräyksellä mahdollistetaan linja-autoterminaalin
toimiminen nykyisellä paikallaan siihen saakka, kunnes rakentaminen C korttelissa
alkaa tai myös sen jälkeen, jos alueen suunnitelmat rakentamisen laajuuden osalta
muuttuvat olennaisesti.
• Melua koskevat määräykset muutettiin koskemaan myös uudisrakennuksen Hallituskadun puoleista julkisivua.
• C korttelinosan länsipäässä rakennuksen ylin sallittu kerroskorkeus muutettiin kolmesta kuuteen (VI), mikä antaa joustoa matka- ja tapahtumakeskuksen toimintojen sijoittelulle sen tarkemmassa suunnitteluvaiheessa.
• Suojelumerkinnän rajauksia tarkennettiin nykyisen asemarakennuksen itäpäässä niin,
että yksikerroksisen osan korvaaminen uudisrakennuksella on mahdollista. Tämä
helpottaa mahdollisesti tarvittavien hissien rakentamista ja tarkoituksenmukaisten tilojen rakentamista linja-autoterminaaliin liittyville toiminnoille.
• Vanhaan postitaloon lisättiin hieman rakennusoikeutta ja osalle alaa maksimikerroskorkeudeksi muutettiin III. Näin helpotetaan kiinteistön kehittämistä huolimatta suojelumerkinnästä ja asetetaan rakennus samanarvoiseen tilanteeseen asemarakennuksen kanssa. Lisäksi korttelin rajaa siirrettiin rakennuksen eteläpuolella hieman kauemmas seinälinjasta rakennuksen käytön helpottamiseksi.
• Yleiselle jalankululle varattuja korttelinosia ja niiden suhdetta rakennusalaan tarkennettiin vanhan postitalon ja asemarakennuksen osalta.
• Määräyksiin lisättiin liikenneviraston jättämän muistutuksen myötä teksti: Toiminta ei
saa aiheuttaa muutoksia rata-alueeseen, eikä haitata radan liikennöintiä.

4.4.1.6.

Tekninen lautakunta 28.2.2017

Matkakeskuksen asemakaavan muutosehdotus (kaava nro 01/010) oli uudelleen käsittelyssä teknisen lautakunnan kokouksessa 28.2.2017, jolloin Tekninen lautakunta hyväksyi
kaavan muutosehdotuksesta jätettyihin lausuntoihin ja muistutuksiin tehdyt vastineet sekä
muutetun kaavaehdotuksen. Lautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen uudelleen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot (§ 51).
4.4.1.7.

Kaavan julkinen nähtävilläolo, kaavaehdotus (MRL 62§, MRA 30§)

Julkisestä nähtävillä olosta oli kuulutus kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla, internetissä
ja Kouvolan Sanomissa 1.3.2017. Kaava oli julkisesti nähtävillä 1.3.–2.4.2017 välisen ajan
ja se lähetettiin tiedoksi tai mahdollista lausuntoa varten viranomaisille ja alueen toimijoille.
Viranomaisilta tuli kaksi lausuntoa. Kaavamuutoksen ehdotuksesta ei jätetty muistutuksia
Seuraavaan on koottu kaavaluonnoksesta annetut lausunnot sekä niiden vastineet.
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Liikennevirasto esittää kaavasta antamassaan lausunnossa seuraavaa:
Liikennevirasto on antanut lausuntonsa tammi-helmikuussa 2017 nähtävillä olleeseen
asemakaavaehdotukseen. Lausunnossa mainitut seikat on huomioitu uudessa asemakaavaehdotuksessa. Liikennevirastolla ei ole enempää lausuttavaa oheisesta asemakaavaehdotuksesta. Maanteiden osalta lausunnon antaa toimivaltainen ELYkeskus.
Vastine: Liikenneviraston antama kaavalausunto merkitään tiedoksi.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus esittää kaavasta antamassaan lausunnossa seuraavaa:
KASELYllä ei ole huomauttamista kaavaehdotuksesta.
Vastine: Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen antama kaavalausunto merkitään
tiedoksi.
Kouvolan kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan asemakaavan muutosehdotuksen 18.4.2017,
jonka jälkeen kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan 24.4.2017 pitämässään kokouksessa. Matkakeskuksen asemakaavan muutos sai lainvoiman 7.6.2017.

5. ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1. Kaavan rakenne
Vireillä oleva asemakaavan muutosalue koostuu maankäytöllisesti kolmesta rakentamisen alueesta ja niitä tukevista katu- ja pysäköintialueista. Kaavamuutosalueen keskeisimmän osan
muodostaa nykyisen Matkakeskuksen korttelialue, jota on laajennettu länteen uudisrakentamisen mahdollistavalla osalla. Kaavassa muodostuva korttelialue on merkitty kokonaisuudessaan
keskustatoimintojen korttelialueeksi, maankäyttömerkinnällä (C). Matkakeskuksen sisääntuloaukio on kaavassa merkitty omaksi maankäyttöalueekseen (Asema-aukio). Kaavassa muodostuvan C-korttelialueen itäpuolelle sijoittuu henkilöliikenneterminaalin korttelialue (LHA), jonne
hankesuunnitelman mukaan on tarkoitus rakentaa linja-autojen kaukoliikenteen terminaali. Kaava-alueen itäisin osa on kaavassa merkitty liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K). Alueella sijaitsee entinen Valtion virastotalo. Kaavassa muodostuville korttelialueille on mahdollista
toteuttaa autopaikoitusta useaan tasoon. Rautatien eteläpuolella kaavamuutosalue koostuu
laajennettavista Kisko- ja Myllypuronkadun katualueista ja niihin tukeutuvista yleisten pysäköintilaitosten (LPY) sekä olemassa olevan lämpövoimalaitoksen alueesta (ET).
5.1.1. Mitoitus
Kaavassa muodostuvien korttelialueiden rakennusoikeus on esitetty rakennusalakohtaisilla kerrosalamerkinnöillä. Olevien rakennusten osalta rakennusalat vastaavat rakennus- ja huoneistorekisteritietojen mukaista toteutunutta rakentamista ja rakennusten sijoittumista. Kaavassa
muodostuva uusi keskustatoimintojen maankäyttöala (C) sijoittuu Hallituskadun ja radan väliin
ja pitää sisällään olemassa olevan rautatie- ja linja-autoasemat sekä entisen postitalon. Kaavaalueen eteläosassa sijaitsevat uudet korttelialueet sijoittuvat Kiskokadun yhteyteen. Alueiden
pinta-alat ja pinta-alamuutokset ilmenevät asemakaavan seurantalomakkeesta, joka on kaavaselostuksen liite nro. 3. Alueiden pinta-alat saattavat tarkentua kiinteistöjen muodostamisen
yhteydessä. Alueelle ei ole osoitettu uutta rakentamista eikä rakennusoikeutta ole lisätty nykyisestä.
5.1.2. Palvelut
Asemakaavamuutoksessa alueen maankäyttöä on muutettu siten, että asemakaava mahdollistaa olemassa olevien rakennusten nykyistä monimuotoisemman ja joustavamman kehittämisen.
Kaavamuutos mahdollistaa uusien keskustatoimintojen ja autopaikoitusratkaisuiden toteuttami34

sen nykyisen Matkakeskuksen yhteyteen. Kaava myös mahdollistaa tulevaisuudessa uusien
yksityisten palvelutoimintojen ja toimitilojen sijoittumisen kaavassa muodostuville korttelialueille.
5.2. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Asemakaava antaa edellytykset alueen hankesuunnitelmissa havainnollistetun täydennysrakentamisen toteuttamiselle. Alueen rakentamista kuvaavat esisuunnitelmat on laatinut Arkkitehdit
Soini & Horto, kts. liite 6. Asemakaavalla ohjataan kortteleihin syntyvien uusien rakennusten
korkeutta, laajuutta ja sijaintia niin, että kaupunkikuvaa parantavat tavoitteet saavutetaan. Kaavassa on annettu lisäksi laadullisia ja kaupunkikuvallisia määräyksiä rakennusten ja julkisen
ulkotilan suunnittelulle.
Korttelialueelle rakennettavan rakennuksen tarkempi ulkoasu, rakentamisessa käytetyt materiaalit sekä Matkakeskuksen tori- ja piha-alueiden toiminnallinen toteutus ratkaistaan asemakaavan hyväksymisen ja hyväksymispäätöksen lainvoimaisuuden jälkeen hyväksyttävässä rakennusluvassa. Alueella olevien katujen ja kevyen liikenteen väylien sekä pysäköintialueiden mahdolliset muutostyöt ja katujen risteysalueiden kanavoinnit ratkaistaan esisuunnitelmissa
esitettyjen periaatteiden mukaisesti katusuunnitelmissa ja Asema-aukion osalta yleisen alueen
suunnitelmassa.
5.3. Aluevaraukset
C Keskustatoimintojen korttelialue.
Maankäyttömerkintää on käytetty korttelin 1101 Hallituskatuun rajautuvassa osassa. Korttelialueelle on suunniteltu sijoitettavaksi Kouvolan uusi Matka- ja tapahtumakeskus ja siihen liittyvä
palvelukokonaisuus. Kaavaan on merkitty rakennusalat, joiden maksimirakennusoikeudet on
esitetty rakennusaloittain (k-m2). Rakentamisen suurin sallittu kerroslukumäärä on Asemaaukion kulmassa XI ja muualla korttelialueella I ja VI välillä. Korttelialueella olevan kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset on kaavassa huomioitu suojelumerkinnöillä sr ja kaavamerkintään liittyvät lisämääräykset: ”Sr-merkinnällä osoitettua rakennusta/rakennusryhmää ei saa purkaa eikä sen ulkoasua muuttaa siten, että kohteen arvokkaat ominaispiirteet tuhoutuvat. Korjaus- ja uudisrakentaminen tulee sopeuttaa kaupunkikuvallisiin ja rakennetun
kulttuuriympäristön arvoihin. Rakennuksiin voidaan tehdä toiminnan vaatimia muutoksia niin
rakennuksen ulko- kuin sisätiloissa. Tehtävien muutostöiden tulee ensisijaisesti palauttaa rakennuksen alkuperäinen tyyli. Museoviranomaiselle tulee varata tilaisuus lausunnon antamiseen ennen kohteeseen kohdistuvia toimenpiteitä.” Kaavassa muodostuvan C-korttelinosan
uudisrakentamiseen tarkoitetulle osalle saa rakentaa maanalaisia tiloja (ma), sekä sijoittaa linjaautoliikennettä palvelevia toimintoja ja rakenteita.
Kouvolan järjestelyratapihan alue on Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) määrittelemä vaarallisten aineiden kuljetusten (VAK) ratapiha. Alueen läheisyyteen suunniteltavassa uudisrakentamisessa tulee huomioida Kouvolan ratapiha-alueen VAK-suuronnettomuusriskien arviointiraportti ja siihen liittyvä riskiarviointi, jonka on tehty Gaia Consulting Oy vuonna 2011. Raportin
mukaan ratapiha-alueen läheisyydessä olevat asuin- tai kokoontumistiloja sisältävät uudisrakennukset tulee varustaa pelastusviranomaisen hyväksymillä kaasuntunnistimilla sekä automaattisesti sulkeutuvalla koneellisella ilmastoinnilla. Kaavaan on myös lisätty määräys, että
”Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää suunnitelma pelastustoimenpiteistä huomioiden ratapihan turvallisuusriskit sekä ratapihan turvallisuusselvitys. Korttelialueelle haettavasta rakennusluvasta on pyydettävä pelastusviranomaisen lausunto.”.
K Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.
Maankäyttömerkintää on käytetty kaava-alueen itäosassa. Kortteli sijaitsee Hallituskatuun ja
Tunnelikatuun rajautuvalla alueella, jossa on Valtion entinen virastotalo. Alueelle merkityn rakennusalan maksimirakennusoikeus on esitetty rakennusalamerkinnällä 10 600 k-m2, joka on
voimassa olevan kaavan mukainen. Rakentamisen suurimmat sallitut kerroslukumäärät vastaa35

vat olemassa olevaa tilannetta ollen II ja IV. Korttelialueen Hallituskatuun ja Tunnelikatuun rajautuvien osien kautta ei saa toteuttaa ajoneuvoliittymää. Alueella olevat lehmusrivistöt on huomioitu kaavassa.
LR Rautatiealue.
Korttelin 1101 koillisosassa sijaitseva entisen Valtion virastotaloon ja rautatiealueeseen liittyvän
pysäköintialueen toinen reuna on kaavassa merkitty alueen maanomistajan toivomuksessa rautatiealueeksi. Maankäyttöalueelle ei ole osoitettu rakennusoikeutta.
LPY Yleisten pysäköintilaitosten korttelialue.
Maankäyttömerkintää on käytetty kaavamuutoksessa rautatiealueen eteläpuolelle muodostuvien kortteleiden 3106 ja 3118 alueella. Korttelissa 3106 alueen eteläreunaan on merkitty säilytettävä puurivi ja kyseiseltä LPY-alueelta ei saa toteuttaa katuliittymää Myllypuronkadulle. Hulevesien viivytysrakenteelle ei ole riittävästi tilaa yleisillä katualueilla, joten rakenne on suunniteltu
sijoitettavaksi Kiskokadun eteläpuolella sijaitsevalle LPY-alueelle. Asemakaavassa rakenteen
toteuttamismahdollisuudet huomioidaan siten, että maankäyttöalueelle on merkitty ohjeellinen
hulevesien käsittelyalue (hule).
LHA Henkilöliikenneterminaalin korttelialue
Maankäyttömerkintää on käytetty korttelissa 1101 keskustatoimintojen sekä liike- ja toimistorakennusten korttelialueen välissä. Alueelle on suunnitteilla linja-autoaseman terminaalialue. LHAalue tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että sitä kautta on mahdollista kulkea siihen rajautuville
korttelialueille sekä rautatielaitureille. Kulkuyhteyden mahdollistamiseksi korttelialueen eteläpuolisille LR-alueille / -alueilla on kyseiselle maankäyttöalueelle merkitty ajorasitealue (ajo). Korttelialueen tarkempi toteuttamissuunnitelma esitetään asemakaavan hyväksymisen jälkeen laadittavassa katusuunnitelmassa.
ET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.
Maankäyttömerkintää on käytetty korttelin 3106 länsiosassa, jossa sijaitsee KSS Lämpö Oy:n
lämpövoimalaitos. Alueelle on merkitty rakennusala maksimissaan II-kerroksiselle rakennukselle. Rakennusalan maksimirakennusoikeus on 1500 k-m2, joka myös mahdollistaa lisärakentamisen alueelle. Korttelin eteläosaan on merkitty ohjeellinen hulevesien käsittelyalue ja rakennusala alueella jo olevalle puistomuuntamolle.
Katuaukio / tori.
Nykyisen Matkakeskuksen sisääntuloalue on merkitty katuaukioksi / toriksi (Asema-aukio), joka
liittyy kiinteästi korttelialueen itäpuoleisiin olemassa oleviin aseman ja postin rakennuksiin. Kaavamerkintä tarkoittaa, että ko. alue tulee toteuttaa julkisena, korkealaatuisesti suunniteltuna jalankulkuympäristönä. Alueelle on myös mahdollista sijoittaa julkiseen ulkotilaan soveltuvia kalusteita, istutuksia, toimintoja sekä matkakeskukseen liittyvän henkilöiden jättöpisteen, taksiaseman sekä em. toimintoja palvelevaa rakentamista enintään 100 k-m2.
Katualueet.
Kaavassa Hallituskadun ja siihen liittyvien katujen risteysaluerajauksia tarkennetaan olemassa
olevien yleissuunnitelmien mukaisiksi. Hallitus- ja Tunnelikadun risteysalueella on korttelin 1101
rajausta tarkennettu siten, että Hallituskadulle suunniteltu kevyen liikenteen väylä on mahdollista yhdistää Tunnelikadun varrella olevaan väylään. Kaavamuutosalueen eteläosassa Kiskokatua on laajennettu pohjoisen suuntaan siten, että kadun yhteyteen on mahdollista sijoittaa lisää
autopaikoitusta. Samalla alueella sijaitsevaa Tunnelikatua on laajennettu Kiskokadun suuntaan
siten, että Kiskokatu on mahdollista yhdistää olemassa olevaan kiertoliittymään. Myllypuronkadun katualuetta on laajennettu pohjoisen suuntaan siten, että olemassa olevalle kadulle on
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muodostettu riittävä lumitila. Kiskokadun ja Puutarhurinkadun välissä oleva Kaunistonraitti on
osoitettu kaavassa jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi (pp). Kaavamuutosalueeseen kuuluvien Puutarhurinkadun ja Taimipolun osalta rajaukset vastaavat voimassa olevaa
ajantasa-asemakaavaa, mutta niiden kaavarekisterin tiedot on ajanmukaistettu.
Tähän asemakaavan muutokseen liittyy muita erityisiä määräyksiä:
PYSÄKÖINTI
Korttelin 3118 LPY alueella olevat puut tulee ensisijaisesti säilyttää. Mikäli puiden
säilyttäminen ei ole mahdollista, tulee pysäköintialue toteuttaa puistomaisena ja
pysäköintipaikat puuistutuksin jäsenneltyinä. Jos pysäköintialue toteutetaan kansiratkaisuna on alueen yleisiin alueisiin rajautuville reunoille jätettävä riittävät maanvaraiset alueet puuistutuksia varten. Korttelin 3118 kaikilta tasoilta on järjestettävä
esteetön yhteys rautatien alittavaan jalankulkutunneliin.
Pysäköintialueen toteutuksessa tulee huomioida alueella olevat luontoarvot.
Eritasopysäköinnin kerroslukumäärää ei ole rajoitettu.
Korttelin 3118 rautatiealueen vastainen raja tulee aidata.
AUTO- JA PYÖRÄPAIKKAMÄÄRÄYKSET
Liike-, toimisto-, majoitus-, koulutus- ja kokoontumistilat 1 ap/100 k-m2
1 pp/200 k-m2
Autopaikkavelvoite ei koske monitoimiareenaa ja siihen liittyviä aputiloja.
Polkupyörien säilytystiloja ei lasketa kerrosalaan eikä niihin kohdistu autopaikkavelvoitetta.
Osa polkupyörien pysäköintipaikoista voidaan sijoittaa maan alle.
HULEVEDET JA YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO
Rakennuslupa-asiakirjoihin tulee sisältyä hulevesien (mukaan lukien kattovedet)
käsittelysuunnitelma, josta tulee pyytää tarvittavat viranomaislausunnot.
Korttelissa 1101 rakennusalalle ja sen ulkopuolelle saa sijoittaa tontin ja korttelialueen yhteiskuntateknistä huoltoa palvelevia johtoja, laitteita, rakennuksia ja muita rakennelmia.
KIINTEISTÖJEN TURVALLISUUS
Kaava-alue kuuluu Seveso III -direktiivin mukaisen vaarallisia kemikaaleja käsittelevän ja varastoivan laitoksen (VR Transpoint, Kouvolan järjestelyratapiha) konsultaatiovyöhykkeeseen.
Rakennukset tulee varustaa pelastusviranomaisen hyväksymillä kaasuntunnistimilla sekä automaattisesti sulkeutuvalla koneellisella ilmastoinnilla. Raitisilman sisäänottoa ei saa sijoittaa ratapihan suuntaan.
Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää suunnitelma pelastustoimenpiteistä huomioiden viereisen ratapihan turvallisuusriskit sekä ratapihan turvallisuusselvitys.
Rakennusluvasta on pyydettävä pelastusviranomaisen lausunto.
MELU- JA TÄRINÄSUOJAUS
Hotelli-, palvelu-, toimisto ja liiketilojen ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden melua vastaan on oltava vähintään 35 dBA.
Rakennusten rakenteiden suunnittelussa on otettava huomioon myös runkomelu.
Ilmanvaihto- ja jäähdytystekniikan aiheuttaman melun vaimennukseen on kiinnitettävä erityistä huomioita.
Radan läheisyydessä saattaa esiintyä sellaista rautatieliikenteestä aiheutuvaa tärinää, joka voi heikentää viihtyisyyttä. Mahdollinen tärinä tulee ottaa huomioon rakennusten ja rakenteiden suunnittelussa.
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SUOJELUMÄÄRÄYKSET
Sr-merkinnällä osoitettua rakennusta/rakennusryhmää ei saa purkaa eikä sen ulkoasua muuttaa siten, että kohteen arvokkaat ominaispiirteet tuhoutuvat. Korjaus
ja uudisrakentaminen tulee sopeuttaa kaupunkikuvallisiin ja rakennetun kulttuuriympäristön arvoihin. Rakennuksiin voidaan tehdä toiminnan vaatimia muutoksia
niin rakennuksen ulko- kuin sisätiloissa. Tehtävien muutostöiden tulee ensisijaisesti palauttaa rakennuksen alkuperäinen tyyli. Museoviranomaiselle tulee varata
tilaisuus lausunnon antamiseen ennen kohteeseen kohdistuvia toimenpiteitä.
Korttelialueilla olevat puut tulee ensisijaisesti säilyttää.
MUUT ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET
Ilmanvaihtokoneita tai muita teknisiä tiloja ei saa sijoittaa rakennusten ylimmän
kerroksen yläpuolelle. Kerroksessa olevat ilmanvaihtokonehuoneet ym. tekniset tilat lasketaan kerrosalaan. Näihin tiloihin ei kohdistu autopaikkavelvoitetta.
Porrashuonetilojen kerrosalasta huomioidaan kunkin kerroksen osalta enintään 15
k-m2 autopaikkatarvetta määriteltäessä. Rakennusten väliseinien kerrosalasta
huomioidaan rakennusoikeutta laskiessa maksimissaan 200 mm.
LHA alueelle saa rakentaa korttelin pääkäyttötarkoitusta palvelevia rakennuksia ja
rakennelmia. Rakennelmat tulee hyväksyttää kaupunkikuvasta vastaavalla työryhmällä.
Asema-aukiolle saa sijoittaa taksiaseman, lyhytaikaisia pysäköintipaikkoja sekä
henkilöiden jättöpaikan, niihin liittyviä rakenteita ja max. 100 k-m2 rakennuksen.
Korttelissa 1101 rakennusten julkisivujen tulee olla korkealuokkaiset ja niiden arkkitehtuurin tulee huomioida alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset.
Korttelin 1101 osaan, C keskustatoimintojen korttelialue, voidaan sijoittaa linjaautoliikennettä palvelevia toimintoja ja niiden tarvitsemia rakenteita
Matkakeskuksen yleisötilat, niihin liittyvät liike- ja pysäköintitilat sekä matkakeskukseen johtavat reitit, pihat, rakennusten sisäänkäynnit, pysäköintialueet ja pysäkit tulee rakentaa esteettömyyden vaatimukset täyttäviksi. Niiden suunnittelussa
tulee kiinnittää erityistä huomioita esteettömän liikkumisen lisäksi näkemisen, kuulemisen ja hahmottamisen selkeyteen. Korttelin 1101 toteutuksen tulee mahdollistaa yleinen kulku radan etelä- ja pohjoispuolen välillä kaikkina vuorokauden aikoina.
Katutasossa käytettävien pihamateriaalien tulee olla korkeatasoisia, esim. betonija luonnonkivetyksiä luonnonkivirajauksin. Pintamateriaalien tulee olla tyylillisesti
yhteensopivia katu- ja julkisivumateriaalien kanssa.
Parvekkeet tulee toteuttaa julkisivunomaisina parvekekenttinä ja ne on lasitettava.
Parvekkeet saavat kerroksissa ulottua korkeintaan 1,5 metriä rakennusalan ulkopuolelle.
Rakennuksen huolto on suojattava ja sijoitettava osaksi rakennusmassaa.
Kellarikerrokseen saa sijoittaa rakennusalalle sallitun kerrosalan lisäksi rakennuksen pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja.
Korttelissa 1101 tonttien väliselle rajalle ei tarvitse rakentaa paloseinää.
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Toiminta ei saa aiheuttaa muutoksia rata-alueeseen eikä haitata radan liikennöintiä.
TONTTIJAKO
Tämän asemakaavan muutoksen alueella rakennuskortteliin on laadittava erillinen
tonttijako.
5.4. Kaavan vaikutukset
Rakennettu ympäristö, kaupunkikuva ja kulttuuriperinnön vaaliminen
Suunnittelualueella olevan rautatieaseman ja entisen postitalon rakennuskokonaisuuden säilyttämisellä ja suojelulla on vaikutus Kouvolan kaupungin kulttuuriperintöarvojen säilymiseen. Alueella olevat rakennukset on huomioitu tehdyssä Kouvolan rakennuskulttuuri-inventoinnissa arvokkaina rakennuksina. Vireillä olevassa asemakaavassa rakennukset on huomioitu suojeltavina rakennuksina merkinnällä sr. Merkintään liittyvät lisämääräykset ”Sr-merkinnällä osoitettua
rakennusta/rakennusryhmää ei saa purkaa eikä sen ulkoasua muuttaa siten, että kohteen arvokkaat ominaispiirteet tuhoutuvat. Korjaus ja uudisrakentaminen tulee sopeuttaa kaupunkikuvallisiin ja rakennetun kulttuuriympäristön arvoihin. Rakennuksiin voidaan tehdä toiminnan vaatimia muutoksia niin rakennuksen ulko- kuin sisätiloissa. Tehtävien muutostöiden tulee ensisijaisesti palauttaa rakennuksen alkuperäinen tyyli. Museoviranomaiselle tulee varata tilaisuus
lausunnon antamiseen ennen kohteeseen kohdistuvia toimenpiteitä.”
Uudisrakentaminen ja pysäköinnin painopisteen siirtyminen maan alle ja radan eteläpuolelle
parantaa ydinkeskustan kaupunkikuvallista laatua, jos rakentaminen tehdään laadukkaasti ja
arkkitehtuuriltaan korkeatasoisesti. Alueen viihtyisyyden kannalta on merkittävää huomioida,
että rakennusten ja niihin liittyvien ulkoalueiden suunnittelussa tulee noudattaa alueen esisuunnitelmissa esitettyjä yleisratkaisuja.
Tekninen huolto
Kaavamuutoksella on merkittäviä vaikutuksia alueen tekniseen huoltoon. Alueella olevat KSS
Lämpö Oy:n kaukolämmön siirtojohdot on huomioitu johtoalueilla niiltä osin kuin ne eivät ole
uuden Matkakeskuksen kohdalla. Suurin osa alueella olevista teknisten järjestelmien putkista ja
johdoista sijoittuu alueella oleville katualueille. Kaikki alueelle suunniteltu uudisrakentaminen on
mahdollista liittää olemassa olevaan kaukolämpö- ja vesihuoltoverkkoon. Hallituskadun vesihuoltoverkosto uusitaan kadun muutostöiden yhteydessä, jolloin sen kapasiteetti voidaan mitoittaa tulevaisuuden tarpeet huomioiden.
Kortteliin 3106 on varattu ohjeellisena alueita hulevesien viivytysrakenteita varten, jolloin radan
eteläpuolisia hulevesiverkostoja ei välttämättä tarvitse uusia Matkakeskuksen alueen lisärakentamisen vuoksi.
Yhdyskuntarakentamisen kustannukset
Asemakaavalla on merkitystä yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin. Alueen katu- ja pysäköintijärjestelmän uusiminen, olemassa olevan ajoneuvopysäköinnin tehostaminen, linjaautoaseman rakentaminen ja alueen infrastruktuurin uudelleen rakentaminen aiheuttavat kustannuksia. Alueen täydennysrakentaminen myös lisää yhdyskuntateknistä rakentamista.
Liikenne ja pysäköinti
Asemakaava aiheuttaa merkittäviä muutoksia Kouvolan ydinkeskusta-alueen liikenne- ja pysäköintijärjestelmään. Merkittävimmät muutokset kohdistuvat Hallituskadun ja siihen liittyvien katujen liittymäjärjestelyihin ja alueen pysäköintiin. Hallituskadun kaksisuuntaistaminen lisää kadun
ajoneuvoliikennettä nykyisestä, mutta rakennettavat kiertoliittymät helpottavat kadulle liittymistä
tonteilta ja risteäviltä kaduilta. Kaavassa muodostuva uusi linja-autoliikenteen terminaalialue
mahdollistaa ajanmukaisten joukkoliikenteen palveluratkaisujen toteuttamisen ja matkustajien
odotustilojen sijoittamisen näköetäisyydelle laitureista. Kaavassa laajennetaan olemassa olevia
Tunneli-, Myllypuron- ja Kiskokadun katualueita ja muodostetaan uusia autopaikkojen pysäköin39

tialueita. Kyseiset korttelialueet tulee suunnitella siten, että pysäköintiratkaisu olisi mahdollisimman tehokas ja toimiva ja yhteydet pysäköintialueilta Matkakeskukseen mahdollisimman esteettömät ja turvalliset. Kaavaratkaisu vähentää radan pohjoispuolisia maanpäällisiä pysäköintipaikkoja etenkin Matkakeskuksen itäpuolelta (n. 100 ap) ja pohjoispuolelta (n. 80 ap) sekä alueen
länsipäästä n. 200 ap). Nämä autopaikat siirtyvät Matkakeskuksen laajennuksen alle (n. 300 ap)
ja radan eteläpuolelle (n. 300 ap). Lisäksi alueen länsipäähän voidaan sijoittaa pysyvien autopaikkojen lisäksi väliaikaisia paikkoja jättämällä vireillä olevan kaava-alueen ulkopuolella oleva
KT kortteli toteuttamatta määräajaksi.
Sosiaalinen ympäristö ja palvelut
Asemakaavan muutoksessa alueelle esitetään runsaasti sellaista rakentamista tai palveluja,
joilla on toteutuessaan merkittävä vaikutus ydinkeskustan alueen asukkaiden elin- tai toimintaympäristöön. Kaava on olemassa olevan rakentamisen osalta toteava ja uudisrakentamisen
mahdollistama alue sijoittuu olemassa olevan rakentamisen yhteyteen. Hankkeen yhteydessä
parannettavalla radan alittavalla kevyen liikenteen yhteydellä voidaan parantaa keskustan saavutettavuutta etelän suunnasta. Viihtyisien julkisten ulkotilojen ja puolijulkisten sisätilojen rakentaminen luo puitteet ihmisten kohtaamiselle ja oleskelulle.
Viheralueet ja luonnonympäristöt
Asemakaavamuutos vähentää hieman kaupungin keskusta-alueella olevien asemakaavoitettujen puistoalueiden määrää. Tunnelikadun ja Myllypuronkadun risteysalueella oleva asemakaavan mukainen puistoalue muutetaan kaavamuutoksessa Tunnelikadun katualueeksi. Kyseinen
alue on jo käytännössä tällä hetkellä katualuetta, jonka läpi kulkee ajoradan vieressä oleva kevyen liikenteen väylä. Korttelissa 3118 olevan LPY-alueen kaava-rajauksessa on huomioitu alueella olevat tärkeimmät luontoarvot. Korttelin toteutuksessa tulee suosia soraa pintamateriaalina
ja muita materiaaleja käytettäessä niiden pinta-ala tulee minimoida. Kyseisellä ratkaisuilla voidaan turvata alueen arvokkaiden kasvilajien menestymismahdollisuudet ja minimoida mahdolliset niihin kohdistuvat haitalliset vaikutukset. Kaavamuutoksella ei ole tiedossa olevaa vaikutusta
suunnittelualueen ulkopuolella oleviin luontokohteisiin tai uhanalaisten kasvi- ja eliölajien elinolosuhteisiin.
5.5. Ympäristön häiriötekijät
Kaavalla on vaikutus suunnittelualueen ulkopuolelle leviävien häiriötekijöihin. Kaavan mahdollistama lisärakentaminen rajaa toteutuessaan Kouvolan keskeisen kaupunkialueen yhdyskuntarakennetta ja torjuu siten rautatien aiheuttaman melun leviämistä keskusta-alueelle.
5.6. Kaavamerkinnät ja -määräykset
Kaavamerkinnät ja -määräykset ilmenevät kaavamuutosehdotuksesta. Ne noudattavat ympäristöministeriön julkaisemia ohjeita ja ne täydentävät alueen lainvoimaisen oikeusvaikutteisen
Kouvolan keskustan osayleiskaavan sekä Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan
merkintöjä ja määräyksiä. Kaava on myös voimassa olevan Kymenlaakson maakuntakaavan
Taajamat ja niiden ympäristöt sekä Kymenlaakson maakuntakaavan tarkennuksen Kauppa ja
merialue käyttöratkaisujen mukainen.
5.7. Nimistö
Asemakaavan muutoksessa Asema- ja Hallituskadun risteysalueelle muodostuva uusi katuaukio / tori on nimetty ja nimetty Asema-aukioksi. Muulta osin alueen nimistöön ei ole tehty muutoksia.

6. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS JA AJOITUS
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Toteuttamisen ajoitus ja sen seuranta
Asemakaavamuutos valmistuu hyväksymismenettelyyn vuonna 2017. Matkakeskuksen alueelle
on laadittu sen toteuttamista havainnollistavia suunnitelmia, joiden perustella on mahdollista
ohjata ja koordinoida alueen toteuttamista. Suunnitelmat ovat kaavan liite 6.
Varsinaiset rakennussuunnitelmat ja niihin liittyvät rakennusluvat on mahdollista hyväksyä vasta
asemakaavan lainvoimaisuuden jälkeen. Kaavamuutosalueella olevien katujen katusuunnitelmat ja muut julkisen ulkotilan mahdolliset toteuttamissuunnitelmat hyväksyy tekninen lautakunta. Korttelialueen tarkempaa toteuttamista, esimerkiksi rakennuksen sijoittumista rakennusalalla, uudisrakentamisessa käytettäviä materiaali- tai rakennusratkaisuja tai varsinaista rakentamista ohjaa ja valvoo rakennusvalvonta.
Koska asemakaava mahdollistaa varsin mittavan rakentamisen kaupungin ydinkeskustassa, on
eri alueiden rakentamisen järjestys ja ajoitus erityisen tärkeää. Korttelin 1101 rakentamisen
edellytyksenä on linja-autoterminaalin siirtäminen joko väliaikaiseen tai uuteen pysyvään kaavan mahdollistamaan paikkaan ensisijaisesti nykyisen matkakeskuksen itäpuolelle. Samoin riittävien liityntäpysäköintipaikkojen turvaamiseksi, tulisi radan eteläpuoliset LPY-alueet rakentaa
ennen matka- ja tapahtumakeskuksen rakentamista. Liikenteen sujuvan toimivuuden takaamiseksi Hallituskadun ja Kouvolankadun kaksisuuntaistaminen tulee toteuttaa ennen korttelin
1101 ja pysyvän linja-autoterminaalin valmistumista.
Kouvolassa 27.2.2017, päivitetty 6.4. ja 9.6.2017

Kaisa Niilo-Rämä
kaavoitusarkkitehti

Anne Kangasniemi-Kuikka
kaupunginarkkitehti
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