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Asuminen ja ympäristö, Kaupunkisuunnittelu

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavan liite 2

Öljymäki
pvm.

16.3.2021
11.1.2021
Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 23, Kymintehdas, kortteleita 200, 201 ja 202, sekä
puisto-, lähivirkistys- ja katualueita
Asemakaavan muutoksessa muodostuvat kaupunginosan 23, Kymintehdas, korttelit 200, 201, 202
ja 298 sekä lähivirkistys- ja katualueet
Asemakaava 23/026
Diaari / Tela 539/10.02.04/2020
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa alueen asukkaita, järjestöjä, kunnan ja valtion
viranomaisia sekä muita osallisia varten. Siinä esitetään kaavahankkeen perustietojen lisäksi suunnitelma osallistumisen
ja vuorovaikutuksen järjestämisestä sekä vaikutusten arvioinnista.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavoitustyön ajan kohteen omalla sivulla osoitteessa www.kouvola.fi/oljymaki ja sitä täydennetään tarvittaessa.

Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet
Suunnittelualue
Öljymäki sijaitsee Kuusankoskella Kymintehtaan alueella, Kymijoen eteläpuolella Kolarintien pohjoispäässä. Kaavamuutosalue on pinta-alaltaan noin 8,9 ha ja se sijoittuu Kolarintien, Varismäentien, Suoratien ja Kyminkadun rajaamalle alueelle.

Kuva 1. Suunnittelualue sijoittuu Kymintehtaalle, Kuusankosken kaupunkikeskustan kaakkoispuolelle.

Aloite
Öljymäen asemakaavan muutos on tullut vireille Kouvolan kaupungin omasta aloitteesta vuonna
2020. Kaavamuutos sisältyy vuoden 2021 kaavoitusohjelman kohteisiin. Kaavoituksen aloituskokous
on pidetty 7.10.2019.
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Tavoite
Öljymäen alueen asemakaavan muutoksessa muutetaan voimassa olevassa kaavassa olevat kerrostalokorttelit erillis- ja asuinpientalojen korttelialueiksi ja alueen itä- ja pohjoisosaan muodostetaan
laaja lähivirkistysalue. Asemakaavamuutoksessa huomioidaan myös alueella olevat polku-urat ja arvokkaat luontokohteet.

Kuva 2. Alueella oleva Öljymäentie on kasvanut umpeen. Tie
on tukittu maakasoilla.

Kuva 6. Alueella on runsaasti erilaista ylikasvanutta puutarhakasvillisuutta.

Kuva 3. Näkymä Öljymäen itärinteestä kohti Suoratietä.

Kuva 7. Näkymä entiseltä asuinrakentamisen alueelta.

Kuva 4. Alueella on runsaasti merkkejä alueen entisistä toiminnoista, kuvassa aita ja vanha portti.

Kuva 8. Entisten asuinrakennusten paikalla on aukea, jolle johtaa useita kävelypolkuja.

Kuva 5. Alueella sijaitseva maakellari.

Kuva 9. Alueen pohjoisosan läpi kulkeva polku-ura.
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Kuva 10. Näkymä Kolarinmäentieltä.

Kuva 12. Näkymä suunnittelualueen eteläosasta.

Kuva 11. Näkymä Varismäentieltä.

Kuva 13. Näkymä Harakkamäentieltä kohti etelää.

Nykytilanne
Öljymäen alue on tällä hetkellä metsää ja maaperältään kalliomaata. Kolarintieltä erkaneva Öljymäentie johtaa alueelle, jossa sijaitsi aiemmin neljä Kymiyhtiön rakennusmestari Wolmar Forsbergin
suunnittelemaa kaksikerroksista asuinrakennusta. Rakennukset valmistuivat vuosina 1914-16 ja jokaisessa rakennuksessa oli kahdeksan asuntoa tehtaan koneenhoitajille ja etumiehille. Vuonna 1921
rakennettiin yhtiön työntekijöille Öljymäentien pohjoispuolelle kaksi pienempää asuinrakennusta. Alueelle rakennettiin myös asuntokohtaiset kellari-, varasto- ja ulkokäymärakennukset. Öljymäki sai nykyisen nimensä alueen pohjoisosassa 1900-luvun alussa sijainneen ns. tehtaankaupan polttoöljyvaraston mukaan. Alueella olleet rakennukset on purettu 1980-luvun alussa. Alueen asutushistoriasta
on vielä näkyvillä runsaasti ylikasvanutta pihakasvillisuutta, vanhoja teräslanka-aitoja, betonisia aidan ja porttien pylväitä, rakennusten perustusten jäänteitä, maaperän pengerrysten tukimuureja ja
suurikokoinen maakellari. Suoratien läheisyydessä sijaitseva maakellari toimi historiatietojen perusteella aiemmin tehdasyhdyskunnan ruumiskellarina ennen vainajien siirtoa Valkealan hautausmaalle.
Kyseinen kellari on nykyisin täytetty maalla. Alueella aiemmin sijainnut varastorakennuskin on purettu.
Pohjoissuunnassa suunnittelualue rajautuu Kyminkatuun. Idässä suunnittelualue rajautuu Suoratiehen ja etelässä Harakkamäentiehen. Suunnittelualueen länsireuna rajautuu Kolarintiehen. Suunnittelualueen ulkopuolinen asutus koostuu lähinnä erillispientalojen korttelialueista. Harakkamäentien
eteläpuolella sijaitsee kolme 1970-luvulla rakennettua asuinkerrostaloa. aivan Suunnittelualueen vieressä sijaitsee Kymintehtaan päiväkoti ja lähistöllä, noin 300 metrin päässä Kymintehtaan koulu.
Koulussa on 1-9 luokka-asteet. Kuusankosken keskustan palveluihin ja kirkolle on matkaa noin kaksi
kilometriä. Kouvolan ydinkeskustaan on suunnittelualueelta matkaa noin kuusi kilometriä.
Rakentamaton asuntokerrostalojen korttelialueeksi osoitettu metsäalue on polkuverkostonsa perusteella tällä hetkellä vilkkaassa virkistyskäytössä. Metsäalue ja polut jatkuvat kaavamuutosalueen
pohjoispuoleiselle lähivirkistysalueelle. Suunnittelualueelle on tehty vuonna 2020 luonto- ja liito-oravaselvitykset.
Maanomistus
Kouvolan kaupunki omistaa suunnittelualueen asemakaavoitetut korttelit, kadut ja virkistysalueet. Öljymäen keskellä oleva korttelialue on yksityisomistuksessa (UPM Kymmene Oyj).
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Kaavatilanne
Kymenlaakson maakuntakaava 2040
Kymenlaakson maakuntakaava 2040 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 15.6.2020. Maakuntahallitus on 24.8.2020 MRL 201§ mukaisesti
määrännyt maakuntakaavan tulevaan voimaan
ennen sen lainvoimaisuutta. Maakuntakaavan
voimaantulosta on kuulutettu 30.8.2020. Maakuntakaavan vahvistamismenettelystä on maankäyttö- ja rakennuslaissa luovuttu. Maakuntakaavassa 2040 asemakaavan muutosalue on
osoitettu taajamatoimintojen alueeksi A, (Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen, palvelu- ja työpaikka- sekä muihin taajamatoimintoihin varattavat rakentamisalueet.
Merkintä sisältää taajamien sisäiset liikenneväylät,
kevyen liikenteen väylät, ulkoilureitit, yhdyskuntateknisen huollon alueet, paikalliskeskukset sekä virkistys- ja puistoalueet.). Alue kuuluu myös kaavassa
Kuva 7. Kymenlaakson maakuntakaava 2040. Kaava-alueen
sijainti on merkitty karttaan valkoisella ympyrällä.

merkittyyn Kemira Chemicals Oy:n Seveso IIIkonsultaatiovyöhykkeeseen.

Kuusankosken yleiskaava 2020
Kuusankosken kaupunginvaltuuston 21.5.2007
hyväksymässä Kuusankosken yleiskaavassa
2020 (oikeusvaikutukseton osa) alueella on
asuinrakennusten aluetta (A) ja virkistysaluetta
(V). Alueen pohjoispää ulottuu Kymintehtaan teollisuusalueella olevan Kemira Chemicals Oy:n
ympärille määritetyn Seveso III-direktiivin 1 km
levyiselle konsultointivyöhykkeelle. Harakkamäentien varren asuinalue on merkitty alueeksi, joka
on merkittävä kaupunkikuvan, kaupunkirakenteen tai rakennetun kulttuuriympäristön kannalta
(sk-alue).
Kuva 14. Ote voimassa olevasta oikeusvaikutuksettomasta Kuusankosken yleiskaavasta 2020. Suunnittelualue on merkitty kuvaan
valkoisella katkoviivalla.

Kouvolan keskeisen kaupunkialueen yleiskaava
Kouvolan
kaupunginvaltuusto
hyväksyi
25.11.2015 keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan. Kaava alueella on informatiivisena merkintänä rakentamaton taajamatoimintojen alue (valkoiset vinoviivat). Alueen pohjoisosa on merkitty
kaupunkirakennetta jakavaksi virkistysalueeksi
(vihreä alue). Öljymäen kaava-alueen pohjoispää
sijoittuu Kemira Chemicals Oy:n Seveso III-alueelle (oranssi rajaus).

Kuva 9. Ote Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavasta.
Kaava-alue on merkitty punaisella katkoviivalla.
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Asemakaava
Alue on kokonaisuudessaan asemakaavoitettu. Alueella on voimassa useita eri-ikäisiä
asemakaavoja 1970-90 luvuilta. Kaavamuutosalueen keskiosa on varattu asemakaavassa (306 Ak39, 30.5.1974) asuntokerrostalojen korttelialueeksi (AK), Öljymäen itäreuna
puistoalueeksi. Asemakaavassa (306 Ak3110,
21.1.2008) Öljymäen pohjoisreuna on osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL). Kaavassa (306
Ak340, 29.6.1984) Öljymäen itäreuna on lähivirkistysaluetta (VL) ja kortteli 200 erillispientalojen korttelialuetta (AO-9). Kaavamerkintään
liittyy suunnittelumääräys ”Tontille saadaan rakentaa enintään kaksi asuntoa. Asemakaavakartalle merkitty tehokkuusluku osoittaa asuinkerrosalan rakennusoikeuden. Asuinkerrosalan lisäksi tontille saadaan rakentaa auton
säilytystiloja ja muita tarpeellisia talousrakennuksia yhteensä enintään 5 % tontin pintaalasta. Rakennukset on sijoitettava vähintään
4 m:n päähän naapuritonttien rajoista. Tontille
on järjestettävä vähintään yksi autopaikka/asunto ja yksi vieraspaikka.”. Kaavaalueen kaduista Öljymäenkuja on merkitty jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi.
Öljymäentietä ei ole toteutettu. Korttelissa 201
oleva nuolimerkintä on viemärille varten varattava alue.

Kuva 15. Öljymäen voimassa oleva asemakaava (Kouvolan
karttapalvelu 9.7.2019). Karttaan on merkitty punaisella katkoviivalla kaavamuutosalueen likimainen rajaus.

Seveso
Kaava-alue kuuluu kokonaisuudessaan Seveso III -direktiivin mukaisen vaarallisia kemikaaleja käsittelevän ja varastoivan laitoksen (Kemira Chemicals Oy ja Kuusanniemen paperitehdas) konsultaatiovyöhykkeeseen. Kaavasta pyydetään lausunnot pelastusviranomaiselta sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta.

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

Olemassa olevat selvitykset
•
•

•
•

Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan täydentävä luontoselvitys 2014. Luontoselvitys
Kotkansiipi, 23.10.2014.
Kuusankosken rakennetun ympäristön ja kaavatilanteen inventointi. Kouvolan kaupunki, maankäytön
suunnittelu, Rurik Wasastjerna 2015.
Kouvolan kaupungin meluselvitys 2016, WSP Finland Oy, 31.3.2016.
Kouvolan Öljymäen asemakaavan luontoselvitys. Luontoselvitys Kotkansiipi, 26.9.2020.
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Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestely
Kaavoitusprosessi järjestetään siten, että osallisilla eli alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai
muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä niillä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa
käsitellään, on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia ja kertoa mielipiteensä asiasta.

Osalliset
Öljymäen kaavahankkeessa osallisia ovat:
- Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kymenlaakson liitto ja Kymenlaakson museo
- Kymenlaakson pelastuslaitos ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, TUKES
- Kouvolan Vesi Oy, KSS Verkko Oy, KSS Lämpö Oy, TeliaSonera Finland Oyj ja Elisa Oyj
Suunnittelualueen ja siihen rajautuvien alueiden maanomistajat, kiinteistöjen omistajat ja haltijat, yrittäjät, asukkaat ja muut osalliset

Kuva 16. Näkymä Öljymäen pohjoisosan kallioalueelta.

Kuva 18. Alueella on useita rakennusten perustuksia.

Kuva 17. Näkymä Öljymäen ja Suoratien välissä olevalta metsäalueelta (kallionaluslehto).

Kuva 19. Polku Öljymäeltä alas Suoratielle.

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

Tavoiteaikataulu
Aloitus ja valmisteluvaihe

Ehdotusvaihe

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

7.10.2019
20.1.2021
20.1.-26.2.2021
20.1.-26.2.2021
23.3.2021

Hyväksymisvaihe
Suunnitteilla olevan kaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto
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kevät 2021

Arvioitu hyväksymiskäsittely ja kaavan hyväksyminen
Kaavan voimaantulo (MRA 93 §)

kevät 2021
syksy 2021

Asemakaavan laatija
Hannu Purho
Kaavoitusarkkitehti, Kouvolan kaupunki, Asuminen ja ympäristö
PL 32, 45701 Kuusankoski
Puhelin: 020 615 7039, e-mail: etunimi.sukunimi@kouvola.fi
Paula Niemelä
Suunnitteluavustaja, Kouvolan kaupunki, Asuminen ja ympäristö
PL 32, 45701 Kuusankoski
Puhelin: 020 615 5275, email: etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Kaavoituksen kulku sekä viestintä- ja osallistumissuunnitelma
Aloitus- ja valmisteluvaihe

Tiedottaminen

Miten voin vaikuttaa?Kaavaluonnoksesta

Kaavoitus alkaa eli kaava tulee
vireille ja siihen laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma
(OAS). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville. Kaavan sisältöä tarkennetaan saadun palautteen perusteella, laatimalla luonnoksia,
selvityksiä ja arvioimalla luonnosten vaikutuksia.

Kaavan vireille tulosta ja OAS:n nähtävillä olosta
tiedotetaan:
•
Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla www.kouvola.fi/kuulutukset
•
Kouvolan Sanomissa
•
www.kouvola.fi/oljymaki

voi esittää määräaikaan mennessä suullisen
tai kirjallisen mielipiteen suoraan kaavoittajalle (ks. yhteystiedot alla) tai kirjaamoon osoitteella:

Lopputuloksena syntyy kaavaluonnos

OAS ja kaavan valmisteluvaiheen aineisto ovat
nähtävillä 20.1.-26.2.2021 välisen ajan:
•
Kouvolan kaupungintalon infopisteessä Torikatu 10
•
www.kouvola.fi/oljymaki
Suunnittelualueen ja siihen rajautuvien kiinteistöjen
omistajille ja haltijoille, sekä viranomaisille ja alueen
yhdyskuntatekniikkaan liittyville toimijoille toimitetaan valmisteluvaiheen asiakirjat.

Kouvolan kaupunki / Kirjaamo
PL 85 / Torikatu 10, 45100 Kouvola
tai sähköpostitse kirjaamo@kouvola.fi
Kaavasta jätetyt mielipiteet kirjataan osaksi
kaavan valmisteluasiakirjoja. Palautteiden ja
mielipiteiden vaikutukset analysoidaan ja niiden
perusteella kaavaratkaisuun voi tulla muutoksia.
Lausunnot pyydettään viranomaisilta ja yhteisöiltä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Ehdotusvaihe

Tiedottaminen

Miten voin vaikuttaa?

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

Kaavaehdotuksen julkisesta nähtävillä olosta tiedotetaan:
•
Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla www.kouvola.fi/kuulutukset
•
www.kouvola.fi/oljymaki
•
Kouvolan Sanomissa
•
kirjeitse muussa kunnassa asuvalle maaomistajalle.

Kaavaehdotuksesta voi esittää sen nähtävillä
oloaikana tekniselle lautakunnalle osoitetun kirjallisen muistutuksen osoitteella:

Kaavaehdotus, -selostus ja muu kaava-aineisto on
nähtävillä määräajan:
•
Kouvolan kaupungintalon infopisteessä Torikatu 10
•
www.kouvola.fi/oljymaki

Kaavoittaja antaa jokaiseen muistutukseen vastineen. Vastine toimitetaan niille muistutuksen
tehneille ja osoitteensa ilmoittaneet.

Hyväksymisvaihe

Tiedottaminen

Miten voin vaikuttaa?

Kaupunginvaltuusto hyväksyy
kaavan.

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

Kaupunginvaltuuston päätöksestä on mahdollista valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen valitusaikana (30 vrk päätöksestä) ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) mikäli korkein hallinto-oikeus antaa valitusluvan.

Voimaantulo

Tiedottaminen

Miten voin vaikuttaa?

Kaava saa lainvoiman noin 1,5–
2 kuukautta sen hyväksymispäätöksestä, mikäli siitä ei valiteta.

Kaavan voimaantulosta ilmoitetaan:
•
Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla www.kouvola.fi/kuulutukset
•
www.kouvola.fi/oljymaki

-

Kaavaehdotus esitellään tekniselle lautakunnalle (tela), jonka
päätöksellä ehdotus asetetaan
julkisesti nähtäville 30 päiväksi.
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Kouvolan kaupunki / Kirjaamo
PL 85 / Torikatu 10, 45100 Kouvola
tai sähköpostitse kirjaamo@kouvola.fi

Lausunnot pyydetään tarvittaessa viranomaisilta ja yhteisöiltä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

