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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1. Tunnistetiedot
Kunta

KOUVOLAN KAUPUNKI

Alueen nimi

Öljymäen asemakaavan muutos, kaava nro 23/026

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
Laatija

Kouvolan kaupunki
Asuminen ja ympäristö / Kaupunkisuunnittelu

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

14.2.2020

Vireille tulo
Ilmoitus kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä
osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittely

20.1.2021
20.1.–26.2.2021

Valmisteluvaiheen kuuleminen
kuulutus Kouvolan Sanomissa
Julkinen nähtävilläolo
Tekninen lautakunta, § 69
kuulutus Kouvolan Sanomat ja internet-sivut
kaavaehdotus nähtävillä
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

20.1.–26.2.2021
20.1.2020
23.3.2021
31.3.2021
31.3.-3.5.2021
17.5.2021
24.5.2021

1.2. Kaava-alueen sijainti
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.
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1.3. Kaavamuutoksen tarkoitus ja perusteet
Kuusankosken kaupunkikeskustan eteläpuolella sijaitsevan Öljymäen alueen asemakaavan muutoksessa muutetaan alueen voimassa olevassa asemakaavassa olevat, mutta kokonaisuudessaan toteutumattomat kerrostalokorttelit osittain erillis- ja asuinpientalojen korttelialueiksi. Kaavassa alueen
itä- ja pohjoisosaan muodostetaan laaja lähivirkistysalue, jonka ympäristö säilytetään. Asemakaavamuutoksessa huomioidaan erillismerkinnöillä myös alueella olevat kulku-urat ja luontoselvityksessä
esille tuodut arvokkaat luontokohteet.
1.4. Asemakaavan liiteasiakirjat
Liite 1. Ote voimassa olevasta asemakaavasta
Liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS
Liite 3. Asemakaavan seurantalomake
Liite 4. Maanomistuskartta
1.5. Kaavahankkeeseen liittyvät selvitykset
• Öljyvuoren rakennusten rakennusinventointi. Jukka Airola, 1979.
• 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.

2. TIIVISTELMÄ
2.1. Kaavaprosessin vaiheet
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. Asemakaavamuutoksen vireille tulosta oli kuulutus Kouvolan Sanomissa, kaupungin virallisilla ilmoitustaululla internet-sivuilla 20.1.2021. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli
julkisesti nähtävillä 20.1.–26.2.2021 välisenä aikana ja siitä annettiin palautetta. Kaavan valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävillä 20.1.–26.2.2021 välisen ajan. Kaavasta annettiin 8 lausuntoa ja 1 palaute.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on toimitettu tiedoksi Kaakkois-Suomen ELY–keskukselle
20.1.2021. MRL 66 § mukaista kunnan ja alueellisen ympäristökeskuksen välistä viranomaisneuvottelua ei järjestetä.
Asemakaavan muutosehdotus on käsittelyssä Teknisen lautakunnan kokouksessa 23.3.2021, jolloin
lautakunta hyväksyi sen ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot
§69. Tieto kaavan julkisesta nähtävillä olosta lähetettiin ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille kirjeitse 24.3.2021. Kaavan julkisesta nähtävillä olosta oli kuulutus Kouvolan Sanomissa ja kaupungin
internet-sivuilla 31.3.2021. Asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 31.3.-4.5.2021 välisen ajan. Lausuntopyynnöt lähettiin kaavan osallisille 26.3.2021. Nähtävillä
oloaikana kaavasta ei jätetty muistutuksia. Kaavasta annettiin viisi lausuntoa. Lausunnot eivät aiheuttaneet muutoksia nähtävillä olleeseen kaavaan.
Kaavahanke etenee seuraavaksi hyväksymiskäsittelyyn kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon.

3. LÄHTÖKOHDAT
3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista
3.1.1. Alueen yleiskuvaus
Öljymäen alue on osa Kymintehtaan tehdasalueen historiaa. Öljymäki sai nykyisen nimensä alueen
pohjoisosassa 1900-luvun alussa sijainneen ns. tehtaankaupan polttoöljyvaraston mukaan. Varsinaisella Öljymäen alueella sijaitsi neljä Kymiyhtiön rakennusmestari Wolmar Forsbergin suunnittelemaa
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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 ulkokäymälärakennukset. 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 useita maakellareita. Esimerkiksi Suoratien
läheisyydessä sijaitseva nykyisin maalla täytetty kellari toimi historiatietojen perusteella aiemmin tehdasyhdyskunnan ruumiskellarina ennen vainajien siirtoa Valkealan hautausmaalle. Kyseinen kellari
on täytetty maalla. Kyminkadun ja Kolarintien välisellä alueella kulkevan vanhan tielinjauksen varrella
on vielä jäljellä useita rakennusten perustuksia.
Pohjoissuunnassa suunnittelualue rajautuu Kyminkatuun. Idässä suunnittelualue rajautuu Suoratiehen ja etelässä Harakkamäentiehen. Suunnittelualueen länsireuna rajautuu Kolarintiehen. Suunnittelualueen ulkopuolinen asutus koostuu lähinnä erillispientalojen korttelialueista. 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.

Kuva 2. Ortoilmakuva Öljymäen lähialueesta vuodelta 2018. Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty kuvaan punaisella aluerajauksella.

3.1.2. Luonnonympäristö
Maisemakuva ja -rakenne
Kaavamuutosalue sijoittuu ensimmäisen Salpausselän harjualueen pohjoispuolelle alueelle, jossa
Kymijoki kiemurtelee kallioisten mäkien välisissä laaksokohdissa. Suunnittelualueen korkein kohta
sijoittuu Kolarintien ja Harakkamäentien risteysalueelle korkeusasemalle 96 mpy ja alin korkeusasema 65 mpy sijoittuu Kyminkadun ja Suoratien risteysalueelle. Alueen maisemakuvaan hallitsevat
alueen itäpuolella oleva Mäyrämäki ja pohjoispuolella oleva Mustavuoren mäkialue. Suunnittelualueen pohjoisosasta avautuu pitkiä näkymiä asuinalueille ja Kyminruukin suuntaan ja itäosasta Koppelinnotkoon ja Mäyrämäelle.
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Luonnonolot ja kasvillisuus
Öljymäellä on aiemmin sijainnut vanhaa rakennuskantaa. Alueen pohjoisosassa, Kyminkadun viereisellä virkistysalueella on useita vanhoja kellareita ja useita rakennusten perustuksia. Alueella on sen
asumishistoriaan liittyen tavanomaiseen taajamametsään verrattuna runsaasti kulttuurivaikutteisia
kasveja. Öljymäen lakialueella on sijainnut useita asuinrakennuksia ja niiden talousrakennuksia. Osa
rakennusten perustuksista ja perustuskummuista on yhä alueella. Öljymäen alueella on myös runsaasti vanhaa puutarhakasvillisuutta ja runsaasti vanhaa ylikasvanutta puutarhakasvillisuutta (orapihlajia, omenapuita, koristepensaita, yms.). Kallioalueen välissä olevalla kosteammalla alueella kasvaa suurikoisia kuusia. Öljymäen itäreunalla kallio on pinnassa ja avokallioalueiden väleissä kasvaa
suurikokoisia kilpikaarnamäntyjä. Öljymäen itäisen kalliorinteen alaosassa, Suoratiehen rajautuvalla
alueella kasvaa runsaasti suurikokoista lehtipuustoa, jonka vuoksi alueella on vähän aluskasvillisuutta.
Maaperä ja rakennettavuus
Maaperäkartan mukaan alue sijoittuu moreenialueelle, jossa peruskallio on lähellä maanpintaa ja
esimerkiksi alueen keskiosissa kallion pinta on laajalta alueelta näkyvillä. Suunnittelualueen itäosassa olevat kalliojyrkänteet ovat paikoitellen jopa 15 metriä korkeita. Suunnittelualueen pohjoisosassa jyrkänteet ovat alle 10 metriä. Kallion reuna-alueilla ja kallion harjanteiden välissä maaperä
voi olla savea tai erilaisia läjittyneitä maalajeja, joten rakennuspaikan rakennettavuus ja sille suunniteltujen rakennusten perustamistapa on tarkastettava aina ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä.
Tonttikohtaisten vesihuoltojärjestelmien rakentaminen voi vaatia louhintaa.
Vesitalous ja hulevedet
Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella tai pohjaveden muodostumisalueella eikä alueella ole
erityisiä suojeltuja vesistöjä, noroja, puroja tai lähteitä. Alueella pitäisi olla vanhojen karttojen perusteella pari kaivoa, mutta maastokäynnillä vuonna 2020 niitä ei havaittu. Alueeseen kuuluvilla ja siihen
rajautuvilla kaduilla kulkevat Kouvolan Vesi Oy:n vesijohto-, jätevesiviemäri- ja sadevesiviemäröinnin
putkilinjat. Sadevesiviemärit johtavat alueelta kertyvät hulevedet Kyminkadun varrella olevaan hulevesiviemäriin. Harakkamäentien varrella olevat avo-ojat johtavat pintavedet Suoratien varrella olevaan sadevesiviemäriin. Alueen kallioisen maaperän ja sen korkeusolosuhteiden vuoksi hulevesien
tontille imeyttämisen tai hulevesien tontilta poisjohtamisen vaikutukset tulee varmistaa aina ennen
hulevesijärjestelmän rakentamiseen ryhtymistä.

Kuva 4. Öljymäen ja sen lähialueen liito-oravalle soveltuvat metsäkuviot. Luontoselvitys Kotkansiipi 2021.

Kuva 3. Öljymäen luontoselvityksen aluerajaukset, joihin on viitattu selvityksessä. Kartta Luontoselvitys Kotkansiipi 2021.
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Luonnonsuojelu
Kouvolan Öljymäen asemakaavan muutokseen liittyvän luontoselvityksen teki Luontoselvitys Kotkansiipi (Petri Parkko) kesällä 2020. Liito-oravaselvitys tehtiin papanaselvityksenä 13.3.2020, jolloin alueelta tutkittiin haapojen ja suurempien kuusten tyvet. Samalla maastokäynnillä arvioitiin
luonnonsuojelulakikohteeksi arvoidun vaahterametsikön runkoluku. Alueen kasvillisuus- ja hyönteisselvitykset tehtiin kahdessa vaiheessa 2. ja 10.7.2020.
Selvityksen mukaan Öljymäen alue on voimakkaasti kulttuurivaikutteinen metsäalue, joka näkyy
alueella olevina lukuisina villiintyneinä puutarhakasveina ja -puina. Kouvolan kaupunki on harventanut alueen eteläosaa 2010-luvulla, mutta suuri osa alueesta on saanut kehittyä luontaisesti
jo pitkään. Suurin osa alueesta on ravinteisuudeltaan vaihtelevia kulttuurivaikutteisia lehtoja, jotka
ovat rinnastettavissa uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi arvioituihin luontotyyppeihin. Metsät sopisivat suurelta osin myös liito-oravan elinympäristöksi. Öljymäen pohjoisosan kallioalue jyrkänteineen on edustava (kohteet 4-5). Alue 4 todettiin olevan myös mahdollisesti uhanalaisen perhoslajin esiintymisalue. Alueella 2 olevat vanhat rakennusten kellarit tulkitaan luonnonsuojelulain
suojelemiksi lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi. Öljymäki on alueelle sijoitettujen lintujen ruokailusuppiloista päätellen lähes kokonaan valkoselkätikalle tärkeä ruokailualue ja sen lahopuuta sisältävä metsä olisi säästämisen arvoinen. Öljymäen alueelta rajattiin yksi luonnonsuojelulakikohde
(alue 1), josta Kaakkois-Suomen ELY-keskus tekee rajauspäätöksen. Jos kohde ei täytä luonnonsuojelulain vaatimuksia on se silti arvokas elinympäristö, joka tulee jättää rakentamisen ja
hakkuiden ulkopuolelle.
Selvityksessä alueelta rajatut kulttuurivaikutteiset arvokkaat elinympäristöt (alueet 2,3 ja 6) ovat
tärkeitä luonnon monimuotoisuudelle, ja ne tulisi jättää rakentamisen ja hakkuiden ulkopuolelle.
Alueella oleva virkistyskäyttö tulisi ohjata alueen läpi kulkeville poluille. Luontoselvityksen mukaan
alueelta tulisi tehdä liito-orava katselmus ennen puiden kaatamista, vaikka selvitykseen liittyvillä
maastokäynneillä ei liito-oravia havaittu. Luontoselvityksessä Öljymäen alueelta rajattiin yksi
luonnonsuojelulakikohde (kuva 3, alue 1), josta Kaakkois-Suomen ELY-keskus tekee rajauspäätöksen. Jos kohde ei täytä luonnonsuojelulain vaatimuksia, on se luontokartoittajan mukaan silti
arvokas elinympäristö, joka tulisi jättää rakentamisen ja hakkuiden ulkopuolelle.

Kuva 5. Alueella oleva Öljymäentie on kasvanut umpeen. Tie
on tukittu maakasoilla ja tien viereiset rakennukset on purettu.

Kuva 7. Alueella on runsaasti merkkejä alueen entisistä toiminnoista, kuvassa rautaverkkoaita ja vanha kulkuportti.

Kuva 6. Näkymä Öljymäen itärinteestä kohti Suoratietä.

Kuva 8. Öljymäen lakialueella sijaitseva maakellari.

Kuva 9. Alueella on runsaasti erilaista ylikasvanutta puutarhakasvillisuutta.

Kuva 14. Näkymä Kolarinmäentieltä pohjoiseen kohti Harakkamäentien risteystä.

Kuva 10. Näkymä entiseltä asuinrakentamisen alueelta, jossa
riveihin istutetut puut rajaavat alueen läpi kulkevia polkuja.

Kuva 15. Näkymä Varismäentieltä pohjoisen suuntaan. Kuvassa Varismäentie 11 ja 13

Kuva 11. Entisten asuinrakennusten paikalla on aukea, jolle
johtaa useita kävelypolkuja.

Kuva 16. Näkymä Harakkamäen ja Varismäen risteysalueelta
kohti etelää.

Kuva 17. Näkymä Harakkamäentieltä kohti etelää

Kuva 12. Näkymä suunnittelualueen eteläosasta.

Kuva 18. Näkymä Harakkamäentieltä länteen.

Kuva 13. Alueen pohjoisosan läpi kulkeva polku-ura.
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3.1.3. Rakennettu ympäristö
Asuminen ja väestö
Suunnittelualue on osa laajempaa Kymintehtaan Kolarinmäen omakotitaloaluetta. Suunnittelualueella on 4 asuinrakennusta, joissa asuu yhteensä 7 asukasta (tilanne helmikuussa 2021).
Asuinrakennuksista kaikki ovat erillispientaloja. Varsinaisia talousrakennuksia alueella on neljä.
Öljymäen lakialueella on kuusi rakentumatonta kerrostalotonttia. Osa rakentumattomista tonteista
on maaston suurehkojen korkeuserojen ja kallioisen maaston vuoksi rakentamisen kannalta
haastavia. Kaikki alueen tontit ovat liitettävissä olemassa oleviin yhdyskuntateknisiin järjestelmiin.
Yhdyskuntarakenne ja kaupunkikuva
Suunnittelualue ympäristöineen kuuluu kaupunkirakenteessa Kymintehtaan ja Kuusankosken
kaupunkikeskustojen välissä olevaan alueeseen. Entisen tehdasalueen välittömässä läheisyydessä aikaisemmin sijainneet asuin- ja talousrakennukset on vuosikymmenten kuluessa purettu.
Rakentamattomat alueet ovat vähitellen metsittyneet ja alueella oleva puutarhakasvillisuus on
villiintynyt. Kaupunkikuvallisesti alue on väljä ja hajanainen, sillä varsinaista kaupunkitilaa muodostuu ainoastaan suunnittelualueen eteläreunassa sijaitsevan Harakkamäentien ja Varismäentien varsille. Rakennettu alue ja katujen varsilla olevat rakentumattomat alueet sekä niillä oleva
suurikokoinen puusto rytmittävät alueen kaupunkirakennetta.
Rakennuskanta ja rakennettu kulttuuriympäristö
Suunnittelualueella ei ole tiedossa olevia muinaismuistokohteita tai -alueita.
Öljymäki sai nykyisen nimensä alueen pohjoisosassa 1800-luvun lopussa sijainneen ns. Tehtaankaupan polttoöljyvarastojen mukaan. Varastojen perustuksien maakummut ovat ilmeisesti vielä
näkyvillä Öljymäen pohjoisrinteessä. Suunnittelualueen pohjoisosassa samaisella Kyminkatuun
rajautuvalla metsäalueella sijaitsi aiemmin viisi tehtaan työntekijöiden asuinrakennusta. Rakennuksessa oli neljä hellahuonetta. Rakennukset on purettu 1960-luvulla, kun Kyminkadun nykyinen
linjaus toteutettiin. Alueella on jäljellä osa rakennusten kellarirakenteista. Nykyisen Kyminkadun
kohdalta on purettu neljä työntekijöiden kahden perheen taloa. Kyseisten rakennusten takana
olleen suuremman rakennuksen kellari on vielä alueella jäljellä. Aivan Öljymäen pohjoispäässä
sijainnut arkkitehti Lars Sonckin vuonna 1897 suunnittelema ja valmistunut Mäkikoulu, ns. Norjalaiskoulu, purettiin vuosina 1956-58 ja pystytettiin uudelleen Kuusankosken kaupunkikeskustassa
sijaitsevan Kettumäen etelärinteelle. Harakkamäentien ja Suoratien risteysalueella sijaitsi vuodesta 1905 alkaen Kymintehtaan työväenyhdistyksen toimitalo. Rakennus paloi vuonna 1906 ja
paikalle siirrettiin Valkealan Anttilasta hirsitalo. Rakennus toimi yhdistyksen toimipaikkana seuraavat 10 vuotta, jonka jälkeen rakennus tuli ahtaaksi. Kymintehtaan työväentalon vuonna 1917
valmistunut muutos- ja laajennustyö oli Kymiyhtiön rakennusmestari Wolmar Forsbergin suunnittelema. Rakennus purettiin Suoratien katumuutosten alta vuonna 1981. Suoratien vieressä on
yhä kyseisellä kohdalla graniittikiviä, jotka saattavat olla peräisin työväentalon perustuksista tai
pihan pengerryksistä. Alueella oleva vanha teräsverkkoaita noudattaa vuoden 1938 kartassa olevaa työväentalon piha-alueen rajausta ja voi siten myös olla peräisin siltä ajalta.
Öljymäen lakialueella 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. Rakennukset muistuttivat ulkoasultaan samaan aikaan rakennettuja Mustavuorella sijaitsevia virkailijoiden huviloita ja Voikkaan Yrjönojalle rakennettuja asuintaloja. Vuonna 1921 Öljymäentien pohjoispuolelle, Kolarintien varrelle rakennettiin yhtiön työntekijöille kaksi pienempää asuinrakennusta. Kyseisten rakennusten suunnittelijaksi on alueen inventoinnissa mainittu arkkitehti Bertel
Liljequist. Alueelle rakennettiin asuinrakennusten lisäksi myös asuntokohtaiset aitta-, liiteri-, varasto- ja ulkokäymälärakennukset (8 kpl). Kaikki Öljymäen 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
ja betoniportaiden jäänteitä, maaperän pengerrysten tukimuureja ja useita maakellareita. Suora-

tien läheisyydessä sijaitseva maakellari toimi historiatietojen perusteella aiemmin tehdasyhdyskunnan ruumiskellarina ennen vainajien siirtoa Valkealan hautausmaalle. Kyseinen kellari on täytetty maalla ja siitä on enää näkyvillä maakummun päällä olevat ilmanvaihtohormien yläosat.
Suunnittelualueen kaakkoisosassa, Varismäentien varrella sijaitsee neljä erillispientaloa, jotka
ovat valmistuneet vuosina 1900 (Harakkamäentie 12), 1930, (Varismäentie 11), 1954 (Varismäentie 9) ja 1992 (Varismäentie 13). Rakennuksiin on tehty vuosikymmenten kuluessa suuriakin
muutostöitä. Kyseisten rakennusten pihapiireissä on useita eri-ikäisiä ja eri kuntoisia talousrakennuksia.

Kuva 19. Kymintehtaan alueen pohjakartta vuodelta 1938. Kuvassa näkyvät alueella sijainneet rakennukset, nykyisen Kyminkadun
varrella sijainneet asuinrakennukset, ilmeisesti polttoöljyvarastot, Öljymäen pohjoisosassa sijainnut Mäki-, eli Norjalaiskoulu ja eteläosassa sijainnut Kymintehtaan Työväentalo. Öljymäen kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus on merkitty kuvaan punaisella katkoviivalla.

Palvelut ja työpaikat
Suunnittelualueella ei ole kaupallisia palveluita tai työpaikkatoimintoja. Suunnittelualue sijoittuu
noin puolentoista kilometrin etäisyydelle Kuusankosken kaupunkikeskustan ydinpalveluista ja
noin kahden kilometrin etäisyydelle Tervaskankaan kaupallisesta alueesta.
Suunnittelualueen vieressä sijaitsee Kymintehtaan päiväkoti ja lähistöllä, noin 300 metrin päässä
Kymintehtaan koulu. Koulussa on luokat 1-9. Kuusankosken keskustan ja Puhjon alueen palveluihin on molempiin matkaa noin kaksi kilometriä. Kouvolan ydinkeskustaan on suunnittelualueelta matkaa noin kuusi kilometriä.
Liikenne- ja katualueet
Kaava-alue on hyvin saavutettavissa olemassa olevia katuja ja kevyen liikenteen väyliä hyväksi
käyttäen. Suunnittelualueen länsireunassa kulkeva Kolarintie on luonteeltaan kokoojakatu. Kadun yhteydessä ei kaava-alueen kohdalla ei ole erillistä kevyen liikenteen väylää, vaikka kadulla
muutoin sellainen kulkeekin. Suunnittelualueella oleva Öljymäentie on poistettu käytöstä siten,
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että kulku on estetty tien läpi kaivetulla ojalla ja maakasalla. Idässä suunnittelualue rajautuu kokoojakatu Suoratiehen ja etelässä Harakkamäentiehen ja Varismäentiehen. Harakkamäentie ja
Varismäentie ovat päättyviä tonttikatuja. Öljymäen läpi kulkee useita polku-uria, jotka yhdistävät
Kyminkadun ja Suoratien risteysalueen Kolarintiehen. Kyseisen alueen läpi kulkee oikopolku Mörkölinjan asuinalueen ja Kymintehtaan koulun välillä. Kyseinen kulkuväylä on rinneosilta pahasti
kulunut ja hulevedet ovat kuljettaneet maa-aineksia alarinteeseen.
Tekninen huolto
Alueella on KSS Energia Oy:n omistama sähköverkko (maakaapelit ja ilmajohtoverkko). Harakkamäentien katualueella sijaitsee sähköverkon puistomuuntamo. Öljymäen metsäalueen läpi Varismäenteiltä Suoratielle kulkee Telia Oy:n maakaapeli. Suunnittelualueeseen kuuluvilla katualueilla sijaitsevat Kouvolan Vesi Oy:n vesihuoltoverkostot. Varismäentiellä vesihuoltoverkoston
tonttiliittymät kulkevat usean tontin läpi ennen runkolinjaan liittymistä. Alueelle ei ole rakennettu
varsinaista hulevesiviemäröintiä. Hulevesijärjestelmä perustuu katujen varsilla oleviin avo-ojiin ja
korttelialueita tulevat hulevedet johdetaan suoraan kallioiseen maastoon. Öljymäen lakialueen
keskellä sijaitsee alueella aikaisemmin sijainneiden asuinrakennusten viemärilinja, joka on louhittu kallioon. Kyseinen linja ei ole enää käytössä. Metsäalueella on yhä pystyssä pari vanhaa
sähkö- / puhelinpylvästä. Alueella ei kuitenkaan ole enää johtoja.
Ympäristöhäiriöt / melu
Alueella on sen ohittavasta liikenteestä aiheutuvia ympäristöhäiriötä. Kaupunkialueella olevaa
melua on selvittänyt Kouvolan kaupungin ohjauksessa WSP Finland Oy vuonna 2016. Tehdyn
tutkimuksen mukaan ko. suunnittelualueella on päiväaikana (klo 07-22) Alueella on sen pohjoispuolella kulkevan ja suunnittelualueen ohittavan ajoneuvoliikenteen aiheuttamaa melua. Suunnittelualueen päiväaikainen keskiäänitaso vaihtelee arvion mukaan 40–50 dB siten, että suurin osa
alueella olevasta melusta tulee alueen pohjoispuolella sijaitsevalta Kyminkadulta. Kadun nopeusrajoitus on nykyisin 40 km/h. Yöaikana (klo 22–07) alueelle kulkeutuu melua Kyminkadun lisäksi
alueen vieressä olevilta kaduilta (kts. kuva 20). Meluselvityksessä ei ole huomioitu Kymin ruukin
alueen eteläosasta suunnittelualueelle mahdollisesti tulevaa melua.

Kuva 20. Suunnittelualueen
ympäristömelu WSP Finland
Oy:n vuonna 2016 tekemän
tutkimuksen
mukaan.
Kaavamuutosalue
on
merkitty kuvaan punaisella
pisteviivalla.
Päiväajan keskiäänitaso, kaikki melulähteet.

Yöajan keskiäänitaso, kaikki melulähteet.

Ympäristöhäiriöt / Seveso III
Kaava-alue kuuluu kokonaisuudessaan Seveso III -direktiivin mukaisten Kuusaansaaressa sijaitsevan vaarallisia kemikaaleja käsittelevän ja varastoivan laitoksen (Kemira Chemicals Oy) ja Kuusanniemessä sijaitsevan UPM Kymi-paperitehtaan konsultaatiovyöhykkeeseen, joka käsittää kilometrin etäisyydellä tehtaasta olevan alueen. Tehtaassa käsiteltävä vaarallinen aine on klooridioksidi, jota käytetään paperiteollisuudessa selluloosan valkaisuun. Klooridioksidi valmistetaan
yleensä käyttöpaikalla pelkistämällä natriumkloraatti tai natriumkloriitti happamassa liuoksessa ja
liuottamalla syntynyt kaasu veteen. Räjähdysvaaran välttämiseksi klooridioksidikaasu laimenne-
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taan prosessissa ilman ja/tai vesihöyryn kanssa. Klooridioksidi varastoidaan laimeina vesiliuoksina ja toimitetaan putkilinjaa pitkin UPM: Kymin sellutehtaalle. Klooridioksidikaasu ja sen vesiliuokset ärsyttävät voimakkaasti silmiä ja ihoa. Väkevät klooridioksidiliuokset voivat aiheuttaa silmän
sarveiskalvon ja ihon syöpymistä. Prosessihäiriö klooridioksidia valmistavassa tehtaassa voi johtaa räjähdykseen. Palon tai räjähdyksen seurauksena klooridioksidia käyttävässä tehtaassa voi
vapautua klooridioksidikaasua. Klooridioksidin siirtoputken rikkoutumisesta saattaa aiheutua liuosvuoto, josta vapautuva kaasupäästö ärsyttää hengityselimiä. Kloorin siirtoputken rikkoutumisesta saattaa aiheutua liuosvuoto, josta vapautuva kaasupäästö ärsyttää hengityselimiä. Tuulen
mukaan leviävä kaasu saattaa aiheuttaa ärsytysoireita muutamien kilometrien etäisyydelle. Vuototilanteessa välitön vaara-alue kuitenkin rajoittuu muutaman sadan metrin etäisyydelle tuulen
alapuolella (lähde: Turvallisuustiedote suuronnettomuuden varalta Kouvola. Kymenlaakson pelastuslaitos, s. 5.). Vuonna 1996 voimaan tullut Seveso II –direktiivi on korvattu 4.7.2012 annetulla
EU:n direktiivillä 2012/18/EU. Tämä ns. Seveso III-direktiivi koskee vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjuntaa ja sen 13 artikla sääntelee maankäytön suunnittelua.
Suuronnettomuusvaarallisuus määritellään vaarallisten aineiden käyttömäärien perusteella ja laitoksia valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES).
Valtioneuvoston maankäyttö- ja rakennuslain nojalla hyväksymiin valtakunnallisin alueidenkäyttötavoitteisiin kuuluu yleistavoite, jonka mukaan alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomioita
ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien kannalta ehkäisemiseen ja olemassa olevien
haittojen poistamiseen. Erityistavoitteiden mukaan haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille on jätettävä riittävän
suuri etäisyys. Kaavoituksessa on siis huolehdittava, että riskille alttiita toimintoja ei sijoiteta liian
lähelle vaaraa aiheuttavia laitoksia ja varastoja. Maankäyttö- ja rakennuslain soveltamista valvovat ympäristöministeriö ja sen alaiset alueelliset ympäristökeskukset, Kouvolassa Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Lausuntomenettely on tarpeen laadittaessa tai muutettaessa sellaisia teollisuus- ja varastoalueiden kaavoja, joille sijoittuvasta toiminnasta saattaa aiheutua suuronnettomuusvaara. Kaavalausunto tulee tällöin myös pyytää alueelliselta pelastuslaitokselta ja
TUKES:ilta.
Virkistysalueet
Voimassa olevassa asemakaavassa suunnittelualueella on yhtenäinen puistoalue, joka on jakautunut kahteen eri maankäyttöalueeseen puistoon ja lähivirkistysalueeseen (P ja VL). Ilmeisesti
alueen maanomistuksesta ja maasto-olosuhteista johtuen, virkistysalueelle ei ole toteutettu minkäänlaisia rakennettuja kulkuyhteyksiä tai sillä ei ole tehty vuosien kuluessa suurempia metsänhoitotoimenpiteitä. Ainoastaan Öljymäen korkeimmalta lakialueelta on harvennettu aluspuustoa
2010-luvulla. Alueen koillisosassa sijaitseva Kymiyhtiön nimikkokuusi on kuivunut. Alueella kulkee useita alueen asukkaiden käyttämiä kävelypolkuja. Alue toimii myös oikopolkuna ja läpikulkuyhteytenä Mörkölinjan asuinalueelta Kymintehtaan koulun suuntaan kuljettaessa. Suunnittelualueelle on tehty vuonna 2020 luonto- ja liito-oravaselvitykset. Selvityksessä alue on arvioitu kohteeksi, joka voisi olla arvokas kulttuuriluontokohde, joka voisi soveltua Metso-suojeluohjelmaan.
Luontoselvityksen perusteella yhdestä luontoselvityksen osa-alueesta on tehty suojeluesitys
Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle syksyllä 2020.
3.1.4. Maanomistus
Kouvolan kaupunki omistaa suunnittelualueen asemakaavoitetut korttelit, kadut ja virkistysalueet.
Öljymäen keskellä oleva korttelialueen omistaa UPM Kymmene Oyj ja Varismäentiehen ja Harakkamäentiehen rajautuvat tontit ovat yksityisomistuksessa (kts. kaavan liite 4 maanomistus).

3.2. Suunnittelutilanne
Kymenlaakson maakuntakaava 2040
Kymenlaakson maakuntakaava 2040 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 15.6.2020. Maakuntahallitus on kokouksessaan 24.8.2020 määrännyt MRL 201§ mukaisesti maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen sen lainvoimaisuutta. Maakuntakaavan voimaantulosta on kuulutettu
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30.8.2020. Maakuntakaavan vahvistamismenettelystä on maankäyttö- ja rakennuslaissa luovuttu. Kaavassa muutosalue on osoitettu osittain taajamatoimintojen alueeksi (A) Merkintää on
täydennetty lisämääräyksillä mm. seuraavasti:
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. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheytymistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla sekä taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava ympäristöönsä niin, että taajaman
omaleimaisuus ja viihtyisyys vahvistuvat ja ympäristö-, luonto- ja kulttuuriperintöarvojen säilyminen turvataan.
Taajama-alueita laajennettaessa tulee turvata sekä olemassa olevien että uusien taajaman
osien yhteydet taajamarakenteen ulkopuolisiin yhtenäisiin virkistysalueisiin. Taajama-alueilla tulee myös varmistaa niiden sisäisten vapaa-alueiden riittävyys sekä virkistysreitistöjen
jatkuvuus. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava maakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen. Alueen käytön suunnittelussa on huolehdittava kestävän liikkumisen toimintaedellytyksistä eri liikkumismuodot huomioiden. Rakennettujen alueiden suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota hulevesien hallintaan ja hulevesitulvien ehkäisyyn.

Suunnittelualue kuuluu myös maakuntakaavaan 2040 merkittyyn Kuusaansaaren ja Kuusanniemen UPM Kymin teollisuuslaitosten Seveso III-konsultointivyöhykkeisiin.
Kuusankosken yleiskaava 2020
Kuusankosken kaupunginvaltuuston 21.5.2007 hyväksymässä Kuusankosken yleiskaavassa
2020 (oikeusvaikutukseton osa) alueella on asuinrakennusten aluetta (A) ja virkistysaluetta (V).
Harakkamäentien varren asuinalue on merkitty alueeksi, joka on merkittävä kaupunkikuvan, kaupunkirakenteen tai rakennetun kulttuuriympäristön kannalta (sk-alue). Yleiskaavaan on merkitty
pistemäisellä luonnonmuistomerkki-kohdemerkinnällä Suoratien ja Kyminkadun risteysalueella
sijaitseva Kymiyhtiön nimikkokuusi (on kuivunut, tilanne v. 2020).
Alueelle ulottuu Kymintehtaan teollisuusalueella olevan Kemira Chemicals Oy:n ja Kuusanniemen
UPM Kymin paperitehtaan ympärille määritetty Seveso III-direktiivin mukaiset 1 km levyiset konsultointivyöhykkeet.

Kuva 21. Kymenlaakson maakuntakaava 2040. Kaava-alue on
merkitty punaisella katkoviivalla.

Kuva 22. Ote voimassa olevasta oikeusvaikutuksettomasta
Kuusankosken yleiskaavasta 2020. Rajaus valkoisella.
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Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava
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 23. Ote Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavasta. Kaava-alueen likimääräinen sijainti on merkitty kuvaa punaisella rajauksella.

Kuva 24. Öljymäen voimassa oleva asemakaava (Kouvolan
karttapalvelu 10.2.2021). Karttaan on merkitty punaisella katkoviivalla kaavamuutosalueen likimainen rajaus.

Asemakaava
Alue on kokonaisuudessaan asemakaavoitettu. Alueella on voimassa neljä eri-ikäistä asemakaavaa. Kaavamuutosalueen keskiosa on varattu asemakaavassa (306 Ak39, 30.5.1974) asuntokerrostalojen korttelialueeksi (AK), Öljymäen itäreuna on osoitettu puistoalueeksi (P). Asemakaavassa (306 Ak3110, 21.1.2008) Öljymäen Kyminkatuun rajautuva pohjoisreuna on osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL) ja Kolarintie kaduksi. Seimenrinteen ja Harakkamäentien välinen osuus
Kolarintiestä on asemakaavassa (306 Ak32, 19.9.1969) merkitty kaduksi. Kaavassa (306 Ak340,
29.6.1984) Öljymäen Suoratiehen rajautuva kaakkoisreuna 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 pinta-alasta. Rakennukset on sijoitettava vähintään 4 m:n päähän naapuritonttien rajoista. Tontille on järjestettävä
vähintään yksi autopaikka/asunto ja yksi vieraspaikka.”. Kaava-alueen kaduista Öljymäenkuja on
merkitty jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi. Öljymäentietä ei ole toteutettu. Korttelissa 201 oleva nuolimerkintä on viemärille varten varattava alue.
Rakennusjärjestys
Kaupunginvaltuusto on 8.2.2021 hyväksynyt Kouvolan kaupungin rakennusjärjestyksen §5.
Pohjakartta
Pohjakartta on MRL 54 a §:n mukainen ja sitä on tarkennettu vuonna 2020.
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4. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1. Suunnittelun tarve
Kymintehtaalla sijaitsevan Öljymäen kallioisille rinteille on kaavoitettu 1970-luvulla asuntokerrostalojen korttelialueita ja katuja, joka ovat kokonaan toteutumatta. Alueella on runsaasti jälkiä alueen aiemmin sijainneesta asutuksesta, niiden pihakasvillisuudesta ja muista rakenteista. Alue on
muodostunut tärkeäksi virkistysalueeksi lähiseudun asukkaille ja alueelta tehdyn luontoselvityksen mukaan sillä on merkittäviä luontoarvoja. Alueen asemakaavan muutoksessa huomioidaan
alueen rakennettavuus ja luontoarvot sekä muutetaan alueen maankäyttöratkaisu soveltumaan
paremmin nykytilanteeseen.
4.2. Suunnittelun käynnistys ja sitä koskevat päätökset
Öljymäen asemakaavan muutos tuli vireille kaupungin aloitteesta vuonna 2021. Kaavaan liittyy
UPM Kymmene Oyj:n ja kaupungin kesken tehty sopimus korttelialueen käyttötarkoituksen muutoksen aiheuttamien muutosten kustannusvaikutuksista. Kaavamuutos sisältyy Kouvolan kaupunkisuunnittelun vuoden 2021 kaavoitusohjelman työkohteisiin.
4.3. Osallistuminen ja yhteistyö
4.3.1. Osalliset
Öljymäen asemakaavahankkeessa osallisia ovat:
- Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Kymenlaakson museo
- Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, TUKES + Kymenlaakson pelastuslaitos
- 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, asukkaat ja muut osalliset
4.3.2. Vireille tulo
Asemakaavan muutoksen vireille tulosta oli kuulutus Kouvolan Sanomissa, kaupungin virallisella
ilmoitustaululla ja internet-sivuilla 20.1.2021. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti
nähtävillä 20.1.–26.2.2021 välisenä aikana ja siitä annettiin palautetta. Kaavan valmisteluvaiheen
aineisto oli nähtävillä 20.1.–26.2.2021 välisenä aikana. Valmisteluvaiheen aineistosta annettiin
kahdeksan lausuntoa ja yksi suullinen palaute.
4.3.3. Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt
Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavoituksen vaiheista on kerrottu 11.1.2021
laaditussa ja 16.3.2021 täydennetyssä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka on asemakaavan liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on toimitettu Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle 20.1.2021. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on täydennetty suunnitteluprosessin kuluessa.
4.3.4. Viranomaisyhteistyö
Asemakaavamuutos ei koske maankäyttö- ja rakennuslain 66 §:ssä mainittuja valtakunnallisia
alueidenkäyttötavoitteita eikä ole kulttuuriympäristön arvojen säilymisen kannalta merkittävä, joten kaavasta ei ole erikseen pidetty viranomaisneuvottelua. Viranomaisia on kuultu kaavan käsittelyvaiheiden yhteydessä.
Seveso III-direktiivin laitoksen huomioiminen
Kaavamuutosalue liittyy osaksi valtioneuvoston hyväksymää valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä (RKY) ja sisältyy Seveso III -direktiivin mukaisen Kuusaansaaressa sijaitsevan
vaarallisia kemikaaleja käsittelevän ja varastoivan laitoksen (Kemira Chemicals Oy) konsultaatiovyöhykkeeseen. Kaavahankkeen käsittelyvaiheiden yhteydessä kuullaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesia ja Kymenlaakson pelastuslaitosta.
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Kaavan aloituskokous 7.10.2029
Öljymäen kaavamuutosta (kaava 23/026) käsiteltiin 7.10.2019 pidetyssä kaavahankkeiden aloituskokouksessa. Kokouksessa mukana olivat kaupungin viranomaisten lisäksi alueella olevien
yhdyskuntateknisten järjestelmien toimijoita.

4.4. Kaavaratkaisun perusteet
4.4.1. Mielipiteet ja niiden huomioiminen
Asemakaavan muutoksen vireille tulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo
ja kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen (kaavaluonnos):
Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu 11.1.2021 ja sitä on
täydennetty kaavatyön kuluessa. Asemakaavan vireille tulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta ja kaavan valmisteluvaiheen kuulemisesta ilmoitettiin suunnittelualueella ja
sen lähistöllä sijaitsevien kiinteistöjen haltijoille ja omistajille sekä muille osallisille MRL 62 ja 63
§:n sekä MRA 30 §:n mukaan lehtikuulutuksella Kouvolan Sanomissa 20.1.20211 sekä kirjeitse
ja sähköpostitse erillisen jakelulistan mukaisesti. Palaute asiakirjoista pyydettiin osoittamaan kaupunkisuunnitteluun 26.2.2021 mennessä.
Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja muu kaavaan liittyvä aineisto olivat julkisesti nähtävillä 20.1.–26.2.2021 välisen ajan (MRL 62–63§ ja MRA 30§) Kouvolan kaupungintalon infopisteessä ja internetissä kaupungin sivuilla osoitteessa www.kouvola.fi/oljymaki
Tiedote kaavan vireille tulosta lähettiin sähköpostitse ja kirjeitse alueella oleville maanomistajille,
viranomaisille ja muille toimijoille 20.1.2021.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettiin nähtävillä olon aikana palautetta. Kaavahankkeesta annettiin nähtävillä olon aikana kahdeksan lausuntoa ja yksi palaute. Seuraavassa on tiivistelmä saadusta palautteesta sekä kaavoittajan niihin laatimat vastineet.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus ilmoitti kaavaan liittyvänä lausuntona seuraavaa: Lausunto, Vireilletulo, Asemakaavan muutos, kaava nro 23/026, Öljymäki, 23 Kymintehdas, korttelit 200, 201
ja 202, sekä puisto-, lähivirkistys- ja katualueet, Kouvola.
Yleistä
Öljymäen alueen asemakaavan muutoksessa (kaava nro 23/026) 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.
Kaavaohjaus
Maakuntakaava 2040:ssa asemakaavan muutosalue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi A.
Kouvolan kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.11.2015 keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan.
Kaava alueella on informatiivisena merkintänä rakentamaton taajamatoimintojen alue. Alueen
pohjoisosa on merkitty kaupunkirakennetta jakavaksi virkistysalueeksi. Kuusankosken kaupunginvaltuuston 21.5.2007 hyväksymässä Kuusankosken yleiskaava 2020:ssa alue on kaavoitettu
asuinrakennusten alueeksi (A) ja virkistysalueeksi (V). Asemakaavamuutosalue kuuluu yleiskaavan oikeusvaikutuksettomaan osaan. KASELY toteaa, että asemakaavassa esitetty maankäyttö
ei ole ristiriidassa ohjaavan kaavoituksen kanssa.
Kaavan tavoite
Öljymäen alueen asemakaavan muutoksessa muutetaan voimassa olevassa kaavassa olevat
kerrostalokorttelit (AK) erillis- ja asuinpientalojen korttelialueiksi (AO ja AP) ja alueen itä- ja pohjoisosaan muodostetaan laaja lähivirkistysalue (VL/s). Uusi kaavaratkaisu huomioi rakentamisen
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lisäksi paikallisen lähivirkistyksen. KASELY toteaa, että kaavatavoitteen mukainen maankäyttö
on sopusoinnussa ympäröivän, jo kaavoitetun ja rakennetun alueen kanssa.
Seveso
Kaava-alue kuuluu kokonaisuudessaan Seveso III -direktiivin mukaisen vaarallisia kemikaaleja
käsittelevän ja varastoivan laitoksen (Kemira Chemicals Oy ja Kuusanniemen paperitehdas) konsultaatiovyöhykkeeseen. Kaavoittajan mukaan kaavasta pyydetään lausunnot pelastusviranomaiselta sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta. KASELY tukee mainittua menettelyä.
Tie ja liikenne
Asemakaavamuutosalue sijaitsee syvällä kaupungin katuverkolla, joten asemakaavamuutoksella
ei ole haittavaikutuksia valtion maanteille.
Vastine: Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto merkitään tiedoksi.

Kymenlaakson liitto toteaa kaavasta toimitetusta lausuntopyynnöstä, että se ei jätä lausuntoa vireillä olevasta Öljymäen kaavasta (kaava 23/026).
Vastine: Kymenlaakson liiton palaute merkitään tiedoksi.

Kymenlaakson museo on tutustunut asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sekä kaavaluonnokseen ja toteaa lausuntonaan seuraavaa:
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. Kaavahankkeen tavoitteena on muuttaa voimassa olevassa kaavassa olevat kerrostalokorttelit erillis- ja asuinpientalojen korttelialueiksi. Lisäksi alueen itä- ja pohjoisosaan muodostetaan laaja lähivirkistysalue. Asemakaavamuutoksessa
huomioidaan myös alueella olevat polku-urat ja arvokkaat luontokohteet.
Rakennettu kulttuuriympäristö
Kuten kaavan selostusluonnoksessa todetaan, on Öljymäen alueella sijainnut neljä Kymiyhtiön
rakennusmestari Wolmar Forsbergin yhtiön työntekijöille suunnittelemaa asuinrakennusta (valmistuneet vuosina 1914-16) sekä kaksi vuonna 1921 rakennettua asuinrakennusta. Lisäksi alueella on ollut asuinrakennuksiin liittyviä varasto- ja käymälärakennuksia. Kaikki edelIä mainitut
rakennukset on purettu 1980-luvun alussa, mutta alueella on vielä näkyvissä mm. rakennusten
kivijalkoja, kellareita, pihakasveja ynnä muita jäännöksiä alueen aikaisemmasta asutuksesta.
Kaavaluonnoksessa 1980-luvulla purettujen vanhojen rakennusten alue on merkitty lähivirkistysalueeksi, jolla ympäristö säilytetään (VL/s). Kymenlaakson museo toteaa, että suunniteltu kaavamerkintä ja määräys tukee rakennetun kulttuuriympäristön historian säilymistä.
Arkeologinen kulttuuriperintö
Kaavamuutosalueelta ei tunneta muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muuta arkeologista kulttuuriperintöä. On epätodennäköistä, että kallioisella, 1900luvun alkupuolella rakennetulla ja asuinrakennuksista myöhemmin puretulla alueella sijaitsisi muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisesti merkittäviä kohteita. Kymenlaakson museo ei edellytä sen
vuoksi arkeologisia lisäselvityksiä kaavahankkeen yhteydessä.
Kymenlaakson museolla ei ole muita huomioita asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä luonnoksesta.
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Vastine: Kymenlaakson museon lausunto on merkitty tiedoksi ja huomioitu kaavahankkeessa. Kymenlaakson museon esille tuoma tieto alueen arkeologisten kohteiden tilanteesta on kirjattu kaava-aineistoon.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Tukes ilmoitti kaavasta antamassaan lausunnossa seuraavaa:
Suunniteltu kaavamuutosalue sijaitsee lähimmillään n. 700m etäisyydellä Kemira Oy:n Kuusankosken tuotantolaitoksesta, joka on SEVESO III ‐direktiivissä tarkoitettu turvallisuusselvityslaitos.
Laitoksen turvallisuusselvityksessä esitetyn mallinnuksen mukaan klooridioksidin tai suolahapon
vuotojen vaikutukset eivät ulotu suunnittelualueelle. Näin ollen Tukesilla ei ole huomautettavaa
kaavaehdotukseen.
Vastine: Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) lausunto merkitään tiedoksi.

Kymenlaakson pelastuslaitos esittää lausuntonaan seuraavaa:
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 polkuurat ja arvokkaat luontokohteet.
Suunnittelualue sijoittuu noin 4,3 km etäisyydellä Kuusankosken paloasemasta. Suunnittelualue
on luokiteltu pelastustoimessa 3-riskiluokkaan. Alue tavoitetaan suunnitellussa vasteajassa.
Kaava-alue kuuluu kokonaisuudessaan Seveso III-direktiivin mukaisen vaarallisia kemikaaleja
käsittelevän ja varastoivan laitoksen (Kemira Chemicals Oy ja Kuusanniemen paperitehdas) konsultaatiovyöhykkeeseen. Konsultointivyöhyke ja sen vaatimat turvallisuusjärjestely uudisrakentamisessa on otettu huomioon kaavakartassa. Pelastusviranomainen lausuu kaavasta seuraavaa.
Suunnittelualueella on otettava huomioon pelastustoiminnan edellytykset, kuten täydennysrakentamisen pelastustiejärjestelyt ja sammutusvesi. Sammutusvesi tulee järjestää alueelle voimassa
olevan sammutusvesisuunnitelman mukaisesti.
Vastine: Kymenlaakson pelastuslaitoksen lausunnossa esille tuomat pelastustiejärjestelyt
ratkaistaan kortteli- ja tonttialueiden osalta niille haettavien rakennuslupien yhteydessä. Pelastuslaitoksen esitys sammutusveden järjestämisestä on välitetty Kouvolan Vesi Oy:lle,
joka suunnittelee alueen vesihuoltoverkoston.

Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut toteaa asemakaavasta antamassaan lausunnossa seuraavaa: Öljymäen kaavoitettava alue on luonnoltaan monimuotoinen ja sisältää useita arvokkaita
elinympäristöjä. Luontoarvot on kaavassa huomioitu laajalti, toivottavasti ne huomioidaan myös
tulevassa alueen hoidon suunnittelussa.
Öljymäentien ja Kolarintien välille osoitettu AO‐alue sijoittuu liito‐oravalle sopivaan metsään ja
tuhoaa sen. Kohteesta ei ole liito‐orava‐havaintoja ja lähes koko kaava‐alue sopisi liito‐oravan
elinympäristöksi, joten estettä rakentamiselle ei ole. Öljymäenpolun pohjoispuoleisen AO‐alueen
rakentaminen hävittää paikalla olevan kulttuurivaikutteisen tuoreen runsasravinteisen lehdon ja
Öljymäenkujan AP‐alueen rakentaminen varttuneen havupuuvaltaisen lehtomaisen kankaan.
Asemakaavan luontoselvityksessä todetaan, että ”kaava-alueelta rajatuilla kulttuurivaikutteisilla
arvokkailla elinympäristöillä on suuri merkitys luonnon monimuotoisuudelle.”. Esitellyt arvokohteet tulisi jättää kokonaan hakkuiden ja rakentamisen ulkopuolelle. Ne sopisivat luontoarvojensa
puolesta todennäköisesti myös METSO‐ohjelmaan. ”Olisiko mahdollista harkita Öljymäenpolun
pohjoispuoleisen alueen jättämistä rakentamisen ulkopuolelle luontoselvityksessä esitettyjen arvojen perusteella? Kaupungin ympäristöohjelmankin päämääränä on säilyttää ja lisätä kaupungin
luonnon monimuotoisuutta rakennetuilla alueilla. Luontoselvityksen mukaan koko Öljymäen alu-
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eella on suuri lepakkopotentiaali, sillä vanhat kellarit vaikuttavat hyviltä talvehtimispaikoilta. Selvityksestä ei tule ilmi, missä vanhoja kellareita sijaitsee. Kellareiden sijainti on selvitettävä. Jos
niitä on alueilla, joille rakentamista ohjataan, on selvitettävä, talvehtiiko niissä lepakoita. Talvehtimispaikkojen tuhoaminen on luonnonsuojelulain nojalla kielletty.
Vastine: Kouvolan ympäristöpalvelut on tuonut lausunnossaan esille toiveen, että
kaavassa merkityn Öljymäenpolun pohjoispuolelle ei sijoitettaisi uutta rakentamista.
Ympäristöpalvelut toteaa lausunnossaan, että taajamaluonnon monimuotoisuutta
tukevien luontokohteiden säilyttämisellä on suuri merkitys luonnon monimuotoisuudelle ja, että alueen rakentamatta jättäminen tukee Kouvolan ympäristöohjelman
päämäärää lisätä kaupungin luonnon monimuotoisuutta rakennetuilla alueilla.
Kyseiset korttelialueen osat sijoittuvat Öljymäen lakialueen pohjoisrinteeseen alueelle, jonka mikroilmastotekijät eivät välttämättä ole energiatehokkaan asumisen
kannalta parhaat mahdolliset. Alueella ei sen sijainnin kannalta välttämättä ole
myöskään mahdollista hyödyntää täysimääräisesti uusiutuvia energialähteitä.
Kyseisten Öljymäenpolkuun rajautuvan korttelin 298 pohjoisosan ja korttelin 299 vesihuollon sekä kortteli- ja katualueiden hulevesien poiston järjestämisestä ja katualueen toteuttamista pidettiin neuvottelu Kouvolan Vesi Oy:n ja kaupungin yhdyskuntatekniikan suunnittelun kanssa.
Asemakaavaluonnoksessa esitetty kortteli 299, Öljymäenpolun katualue ja siihen
rajautuva korttelin 298 pohjoisosa yhdistetään osaksi Öljymäen lähivirkistysaluetta
(VL/s). Alueella oleva kulkuväylä on merkitty kaavakartalle ohjeellisena ulkoilupolkuna.

Kouvolan Vesi Oy toteaa kaavasta antamassaan lausunnossa seuraavaa: Asemakaavan suunnittelualue sijaitsee Kouvolan 23. kaupunginosassa Kymintehdas. Asemakaavan tarkoituksena
on muuttaa nykyisessä asemakaavassa toteutumattomat kerrostalokorttelit erillispientalojen ja
asumispientalojen korttelialueiksi sekä muodostaa laaja lähivirkistysalue.
Asemakaavakartassa esitetyt uudet rakentamattomat korttelit 201, 298 ja 299 sijoittuvat vesihuoltoverkoston välittömään läheisyyteen ja vesihuolto voidaan järjestää niitä varten kohtuullisin kustannuksin kaavassa esitetyille katualueille. Osa asemakaavakartassa esitetyistä tonteista sijoittuvat katualueeseen nähden alarinteeseen, jolloin näiden osalta viemärivedet on tarvittaessa
pumpattava kiinteistökohtaisesti. Korttelin 299 alueella sijaitsee vanhaa vesihuoltoverkostoa, joka
on todennäköisesti palvellut 1980-luvulla alueelta purettuja asuinrakennuksia. Kouvolan Vesi tarkastaa verkoston tilan ja poistaa sen tarvittaessa käytöstä.
Lähin hulevesiviemäriverkosto sijaitsee Suoratiellä ja Kymikadulla. Hulevesiviemärin rakentaminen Öljymäenkujan alkupäähän edellyttää verkoston rakentamista n. 110 metrin matkalle ja Öljymäentien alkupäähän noin 230 metrin matkalle. Hulevesiverkoston järjestäminen kaavassa esitetyille kortteleille vaatii vielä tarkempaa tarkastelua ja tällöin harkittavaksi jää myös, voidaanko
kaavassa esitettyä lähivirkistysaluetta hyödyntää hulevesien purkupaikkana, jolloin hulevesiverkoston rakentaminen voitaisiin toteuttaa kohtuullisemmilla kustannuksilla. Kouvolan Vesi Oy tarkentaa tarvittaessa lausuntoaan kaavan ehdotusvaiheessa.
Vastine: Kouvolan Vesi Oy:n lausunto merkitään tiedoksi. Alueen asemakaavaratkaisu ja
siihen liittyvät vesihuollon toteuttamistoimet on käyty läpi Kouvolan kaupungin yhdyskuntateknisen suunnittelun kanssa. Valmisteluvaiheessa nähtävillä ollutta kaavaratkaisua tarkennetaan ja muokataan siten, että kaavassa muodostuvien kiinteistöjen vesihuoltoverkostot
on mahdollisuuksien mukaan toteutettavissa viettoviemäreillä. Samassa yhteydessä suunnitelmaa tarkennetaan siten, että alueelta kertyvien hulevesien hallinta olisi mahdollista toteuttaa kohtuullisin kustannuksin.
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Telia Oy toteaa kaavasta antamassa lausunnossaan, että suunnitelma-alueella on Telian infraa.
Työstä ei saa aiheutua sille vahinkoa, eikä sen päälle saa asentaa mitään. Kaapelikartat ja -näytöt
tulee pyytää www.verkkoselvitys.fi kautta. Jos tulee tarvetta kaapelisiirroille, niin niistä on ilmoitettava 12 viikkoa ennen maanrakennustöiden aloitusta. Siirrosta aiheutuneet kulut laskutetaan
työn tilaajalta.
Vastine: Telia Oy:n lausunto merkitään tiedoksi ja välitetään alueen tarkempaa toteutussuunnittelua koordinoivalle Kouvolan kaupungin yhdyskuntasuunnittelulle.

Kaavan osallinen esitti kaavasta antamassa palautteessa seuraavaa: Kaavan luonnosteluvaiheessa kaava-alue ulottui vielä Kotirinteenkadulle ja sen vieressä olevalle lähivirkistysalueelle.
Nyt nähtävillä olleen kaavan rajaus oli pienempi, eikä se enää ulotu Kotirinteenkadulle. Voisiko
kaavaa kuitenkin laajentaa vielä Kotirinteenkadun alueelle siten, että Kotirinteenkadun varressa
olevan korttelin 35 Kotirinteenkadun puoleisille tonteille osoitettaisiin kaavassa lisämaata kadusta. Asuinrakennukset sijoittuvat katuun nähden ylärinteeseen noin 3 metrin etäisyydelle katualueen rajasta eikä asuinrakennuksen ja katualueen väliin jää tilaa autosuojalle. Kotirinteenkatu
on kaavallisesti leveä ja tontteihin voisi hyvin liittää kadusta 5 metrin levyisen kaistaleen. Muutos
parantaisi tonttien pihatilojen käyttöä ja mahdollistaisi tarvittaessa autosuojien toteuttamisen.
Vastine: Nyt vireillä olevaa Öljymäen asemakaavan muutosaluetta ei ole tarkoituksenmukaista laajentaa Kolarintien länsipuoliselle alueelle. Kyseisen alueen (korttelien 33-35) asemakaava on hyväksytty 26.3.2001 ja katualueiden kaava on hyväksytty 19.9.1969. Alueen
asemakaavojen ajanmukaistaminen tulee tehdä yhtenä kokonaisuutena, jolloin alueella olevat muutkin muutostarpeet mm. talousrakennusten rakentamistarve ja maksimirakennusoikeuden tarkistaminen sekä alueen rakennuskulttuuriarvojen huomioiminen on mahdollista
ratkaista kiinteistöjen omistajien kannalta tasapuolisesti.
Vireillä olevaa kaavaa ei laajenneta koskemaan Kotirinteenkatua ja korttelia 35.

KSS Lämpö Oy: Ei toimitettua lausuntoa.
KSS Verkko Oy: Ei toimitettua lausuntoa.
Muut verkkotoimijat 3 kpl: Ei toimitettuja lausuntoja.
Kaava-alueella olevat kiinteistön omistajat 5 kpl: Ei toimitettuja lausuntoja.
Kaava-alueeseen rajautuneet kiinteistönomistajat 10 kpl: Ei toimitettuja lausuntoja.

Tekninen lautakunta 23.3.2021
Öljymäen lähialueen asemakaavan muutosehdotus oli käsittelyssä Teknisen lautakunnan kokouksessa 23.3.2021, jolloin lautakunta hyväksyi kaavan ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville
ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot § 69.

Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävillä olo
Tieto asemakaavan muutosehdotuksen julkisesta nähtävillä olosta lähetettiin kaava-alueella
olevien kiinteistöjen ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille kirjeitse 24.3.2021.
Öljymäen asemakaavamuutoksesta oli artikkeli Kouvolan Sanomissa 25.3.2021. Öljymäen asemakaavan muutosehdotuksen julkisesta nähtävillä olosta oli kuulutus Kouvolan Sanomissa ja
kaupungin internet-sivuilla 31.3.2021. Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä
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31.3.-4.5.2021 välisen ajan. Lausuntopyynnöt lähettiin kaavan osallisille sähköpostitse
26.3.2021. Nähtävillä oloaikana asemakaavan muutosehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Kaavasta annettiin viisi lausuntoa. Seuraavassa julkisen nähtävillä olon aikana annetut lausunnot
sekä kaavoittajan vastineet.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteaa kaavasta antamassaan lausunnossa seuraavaa: Lausunto, Asemakaavan muutos, kaava nro 23/026, Öljymäki, 23 Kymintehdas, korttelit 200, 201 ja
202, sekä puisto-, lähivirkistys- ja katualueet, Kouvola. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on lausunut Öljymäen (kaavan nro 23/026) asemakaavamuutoksesta 16.2.2021. Jo tuolloin todettiin,
että kaavatavoitteen mukainen maankäyttö on sopusoinnussa ympäröivän maankäytön kanssa.
Tilanne hankkeessa, annetut lausunnot, huomautukset ja vastineet huomioiden, ei ole muuttunut. Kaavamuutos on toteutettavissa. ELY-keskus katsoo, että kaavamuutos täyttää MRL 1 §:n
ja 5 §:n mukaiset lain yleiset ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet.
Vastine: Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto merkitään tiedoksi.

Kymenlaakson museo on tutustunut asemakaavamuutoksen ehdotukseen ja toteaa siitä lausuntonaan seuraavaa. 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. Kaavahankkeen tavoitteena on muuttaa voimassa olevassa kaavassa olevat kerrostalokorttelit erillis- ja asuinpientalojen korttelialueiksi. Lisäksi alueen itä- ja pohjoisosaan muodostetaan laaja lähivirkistysalue. Asemakaavamuutoksessa huomioidaan myös alueella olevat polku-urat ja arvokkaat luontokohteet.
Kymenlaakson museo on lausunut arkeologisesta kulttuuriperinnöstä ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä kaavahankkeen luonnosvaiheen yhteydessä 25. 2. 2021 (KyM57). Museon huomiot on
otettu kaavaehdotuksessa asianmukaisesti huomioon. Museolla ei ole lisättävää lausuntoon.
Vastine: Kymenlaakson museon lausunto merkitään tiedoksi.

KSS Verkko Oy lausuu kaavasta seuraavaa: KSS Verkko Oy:llä sijaitsee 20 kV ja 0,4 kV maakaapeleita alueen läheisyydessä. Harakkamäentien varressa kevyenliikenteenväylän ja ajoradan välissä sijaitsee puistomuuntamo. Puistomuuntamo on lähellä Öljymäentien risteysaluetta.
Puistomuuntamolle tulisi varata et-1 alue tai muu kaavan mahdollistava mahdollisuus sijoittua
VL/s alueelle Harakkamäentien laitaan. AP-korttelialueiden väliin. Ehdotettu alue on esitetty liitteessä. Puistomuuntamo on rakennettu vuonna 1977 ja joudutaan uusimaan lähiaikoina. Uuden
puistomuuntamon sijoittaminen ajoradan ja kevyenliikenteenväylän väliin on haastavaa muusta
infrasta johtuen.
Vastine: KSS Verkko Oy:n lausunnossa ja lausunnon liitteenä olevassa piirustuksessa oleva puistomuuntamon sijaintipaikka on mahdollinen toteuttaa vireillä olevan asemakaavassa laajentuvalle Harakkatien katualueelle tai kaavassa muodostuvalle lähivirkistysalueelle, jolla ympäristö on säilytettävä. Lähivirkistysalueen
osalta sijainnissa tulee huomioida, että se ei vähennä alueen luontoarvoja. Tämän
vuoksi kaavaan on merkitty teknisten järjestelmien sijoitus- ja toteutussuunnittelua
ohjaamaan lisämääräys ”Tontille merkityn rakennusalan ulkopuolelle sekä lähivirkistysalueelle saa sijoittaa tontin ja korttelialueen yhteiskuntateknistä huoltoa palvelevia johtoja, laitteita, rakennuksia ja rakennelmia. Rakentaminen ei saa vaarantaa alueen luontoarvoja.”. Esimerkiksi puistomuuntamon osalta sen sijoittaminen
KSS Verkko Oy:n lausunnossa esittämään paikkaan katu- ja lähivirkistysalueen
raja-alueelle vaatii maastoon tutustumisen ja huolellisen sijaintisuunnittelun, jotta
alueelta ei turhaan kaadeta ylimääräisiä puita. Kyseiselle kohdalle on myös suun-
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niteltu sijoitettavaksi kaavassa muodostuvan Öljymäentien varrelle tulevien kiinteistöjen vesihuoltolinjojen liitos. KSS Verkko Oy:n lausunto merkitään tiedoksi.
Harakkamäentietä on laajennettu siten, että tarvittavat muuntamot on mahdollista
jatkossa sijoittaa myös katualueelle. Kaavan vastine lähetetään KSS Verkko Oy:lle
puistomuuntamon tarkemmassa suunnittelussa huomioon otettavaksi.

Telia Finland Oyj ilmoitti kaavalausunnossaan, että sillä ei ole huomautettavaa kaavahankkeesta.
Vastine: Telia Finland Oyj:n lausunto merkitään tiedoksi.

Kouvolan yhdyskuntatekniikan suunnittelu totesi kaavasta antamassaan lausunnossa, että Harakkamäentien ja Kolarintien risteysalueella olevien korkeusasemien vuoksi tulisi kaavassa
muodostuvan korttelin 298 Kolarintien ja Harakkamäentien puoleista reunaa tarkentaa siten,
että katualueelle olisi mahdollista sijoittaa uuden kevyen liikenteen väylän valmistuttua myös
asianmukainen kuivatus (avo-oja). Korttelin 202 eteläreunaa tulisi tarkentaa siten, että katualueelle olisi kyseisessä kohdassa mahdollista sijoittaa Öljymäentien varrelle rakennettavien kiinteistöjen vesihuoltolinjat. Korttelin 201 eteläreunaa tulisi muokata siten, että Harakkamäentien
varrella olevan kevyen liikenteen väylän viereen jää tila alueen hulevesien kuivatukseen tarkoitetulle avo-ojalle.
Vastine: Julkisesti nähtävillä olleessa kaavaehdotuksessa esitettyjä katu- ja korttelialueiden rajauksia on tarkennettu nähtävillä olon jälkeen siten, että lausunnossa esille tuodut
yhdyskuntateknisten järjestelmien putkilinjat ja alueen hulevesien hallintaan liittyvät avoojat on mahdollista toteuttaa. Muutokset kohdistuvat kokonaisuudessaan Kouvolan kaupungin omistamiin ja vielä rakentumattomiin alueisiin.

Kaavaan julkisen nähtävillä olon jälkeen lausuntojen perusteella tehtyjä tarkennuksia ei voida
pitää kaavan tavoitteet ja tarkoitus huomioiden olennaisina, joten kaavaa ei aseteta uudelleen
julkisesti nähtäville (MRL 65 §).

Kaavahankkeen hyväksymiskäsittely
Öljymäen asemakaavan muutos (kaava nro 23/026) etenee hyväksymiskäsittelyyn kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon toukokuussa 2021.

5. ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1. Kaavan rakenne
Kaavaratkaisu muodostuu Harakkamäentiehen yhtyvistä kahdesta tonttikadusta Öljymäentiestä
ja Öljymäenkujasta sekä niihin tukeutuvista asuinrakentamisen kortteleista. Alueen pohjoisosassa olevien luontokohteiden ympärille on muodostettu yksi laaja lähivirkistysalue, jolla ympäristö on säilytettävä. Aluetta itäpuolelta rajaavan Kolarintien rajausta on tarkennettu kadun toiminnallisuus ja luontoalueet huomioiden.
Kaavamuutoksessa korttelit 201 ja 202 on muutettu asuinkerrostalojen korttelialueista (AK) asuinpientalojen alueiksi (AP). Kolarintien varrelle on kaavassa muodostettu uusi erillispientalojen korttelialue, kortteli 298. Muutoksessa on muutettu kyseisten korttelialueiden rajaukset vastaamaan
alueen maasto-olosuhteita ja alueen erityispiirteitä. Jo toteutuneen korttelin 200 ja sen tonttien
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rajaukset vastaavat olemassa olevaa tilannetta, mutta alueen asemakaavamääräykset ja merkinnät on ajanmukaistettu. Öljymäen laki- ja rinnealueet on määritetty kaavamuutoksessa lähivirkistysalueeksi, jolla ympäristö on säilytettävä (VL/s). Alueelta tehdyn luontoselvityksen mukaan kyseisellä alueella on merkittäviä kulttuuriluontokohteita ja luonnonsuojelun kannalta merkittäviä
kohteita, jotka tulisi säilyttää. Alueelta on esitetty ohjeellisilla merkinnöillä kulkuyhteydet ja luontokohteiden tarkemmat rajaukset. Kaavassa on tarkennettu alueella olevien katualueiden rajauksia siten, että ne vastaavat katualueiden toteutunutta tilannetta tai niille suunniteltuja tulevaisuuden muutostarpeita. Kaava-alueen lähellä olevat maankäyttöä rajoittavat toiminnot on huomioitu
kaavassa yleismääräyksillä.
5.1.1. Mitoitus
Asemakaavan muutoksessa esitetty rakentamisen määrä pienenee merkittävästi voimassa olevassa asemakaavassa määritetystä rakentamisesta, kun asuinkerrostalojen korttelialueet muuttuvat pientalovaltaiseksi alueeksi. Kaava-alueen pinta-alat, rakennusoikeudet sekä muutokset
voimassaolevaan asemakaavaan verrattuna selviävät kaavan liitteestä 3 Asemakaavan tiedot.
5.1.2. Palvelut
Kaavamuutoksessa suunnittelualueelle ei varsinaisesti muodosteta uusia palvelutiloja tai -toimintoja. Kaavassa muodostuvien korttelien 201 ja 202 maankäyttöä on tarkennettu lisämääräyksellä
”Kortteleihin 201 ja 202 saa sijoittaa palveluasumista ja sitä tukevia toimintoja.” Asemakaavalla
ei myöskään estetä esimerkiksi etätyötilojen rakentamista tai alueella olevien asuinrakennusten
osittaista käyttämistä muuhun toimintaan kuin mitä asemakaavassa on määritetty.

5.2. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Asemakaavan muuttaminen mahdollistaa Öljymäellä sijaitsevien luontoarvojen säilyttämisen ja
alueen täydennysrakentamisen ohjaamisen siten, että alue muodostaa oman aikakauden kerrostuman Kymin tehtaiden lähelle sijoittuvien asuinalueiden rakentumisessa. Asemakaava ohjaa rakentamisen sijoittumista, mutta korttelialueiden tarkempi rakentuminen ja rakennusten ja niiden
pihatilojen toteutuminen ratkaistaan vasta tonttikohtaisesti rakennusten lupahankkeiden yhteydessä. Kaavassa ei ole asetettu alueen rakentamiselle erityisiä arkkitehtonisia tai kaupunkikuvallisia määräyksiä.

5.3. Aluevaraukset
AO Erillispientalojen korttelialue.
Maankäyttömerkintää on käytetty kortteleissa 200 ja 298. Kortteleiden maksimikerroslukumääräksi on määrätty II. Korttelialueille on merkitty rakennusalat ja rakentamisen määrä on esitetty
rakennusalakohtaisesti jokaisella tontilla kerrosalaneliömetrimääränä (250 k-m2). Korttelin 200 ja
sen tonttien rajaukset vastaavat voimassa olevaa kaavatilannetta, mutta kyseisen alueen kaavamääräykset on ajanmukaistettu. Korttelin 298 Kolarintiehen rajoittuvat ja suurempaa puustoa sisältävät alueet on merkitty istutettavaksi alueen osaksi (pl-14). merkintään liittyy suunnittelumääräys ”Istutettava alueen osa, joka on rakennettava puistomaiseksi olemassa olevaa puustoa säilyttäen ja täydentäen. Alueella ei saa tehdä maanpinnan korkeusasemaa merkittävästi muuttavia
toimenpiteitä. Alueelle saa sijoittaa erilaisia pihapiiriä täydentäviä rakennelmia ja katoksia.”. Korttelialueilta on merkitty ne rajojen osat, joilta ei saa rakentaa tonttiliittymää katualueelle. Asemakaavassa ei ole asetettu erityisiä määräyksiä rakennusten arkkitehtuurille tai niiden muodostamalle kaupunkikuvalle.

AP Asuinpientalojen korttelialue.
Maankäyttömerkintää on käytetty kaava-alueen eteläosassa, Öljymäentiehen rajautuvassa korttelissa 202 sekä Öljymäenkujaan rajautuvassa korttelissa 201. Kortteleiden maksimirakennusoi-
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keus on esitetty tehokkuusluvulla e=0.30, joka mahdollistaa esimerkiksi useampiasuntoisten rakennusten sijoittamisen kyseisiin kortteleihin. Rakentamisen maksimikerroslukumäärä on II. Korttelialueiden tonteilta ei saa toteuttaa tonttiliittymää Harakkamäentielle. Kaavan yleismääräyksissä
on seuraava AP-korttelialueiden maankäyttöä tarkentava lisämääräys ”Kortteleihin 201 ja 202 saa
sijoittaa palveluasumista ja sitä tukevia toimintoja.”.

VL/s Lähivirkistysalue, jolla ympäristö säilytetään.
Maankäyttömerkintää on käytetty Öljymäen lakialueella ja sen itä- ja pohjoisrinteellä. Alueella on
esitetty ohjeellisella ulkoilupolku-merkinnällä siellä kulkevat tärkeimmät polku-urat. Kulku-urista
liikenteen välityksen kannalta merkittävin on Suoratien ja Öljymäentien välinen yhteys, jota pitkin
kulkee tällä hetkellä ja myös tulevaisuudessa suurin osa alueen läpi kulkevasta kevyestä liikenteestä. Lähivirkistysalueelle on merkitty kolme erillistä ohjeellista alueen osa, joilla sijaitsee luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojelualue tai -kohde (sl). Kaavakartalle merkityt aluerajaukset
noudattavat likimain luontoselvityksen aikana tehtyjä aluerajauksia ja sisältävät alueella olevat
lepakkojen talvehtimispaikat ja muut luontoselvityksessä esille tuodut arvokkaat luontokohteet.
Kaavaan on lisäksi lisätty erityismääräys ”Öljymäen lähivirkistysalueen luontoarvot tulee huomioida alueen hoitotoimenpiteitä ja virkistyskäyttöä suunniteltaessa.”. Alueen luontoselvityksessä
on esitetty, että Öljymäki olisi hyvä Metso-suojeluohjelmakohde. Alueen pohjoisosassa, Kyminkatuun rajautuvalla alueen osalla sijaitsee kulttuurivaikutteisten luontokohteiden lisäksi useita entisten rakennusten kohdilla olevia maakumpuja ja neljä osittain täyttynyttä kellaria. Maankäyttöalueella sijaitsee myös osia alueen entiseen asutushistoriaan liittyviä teräsverkkoaitoja, betonisia
aitatolppia ja kivipenkereitä. Suunnittelualueen eteläosassa Harakkamäentien ja suoratien risteysalueella olevan sähköverkon laitetila on huomioitu (et-1). Kaavan lisämääräyksissä on alueen
teknisen huollon muutostarpeiden vuoksi määräys ”Tontille merkityn rakennusalan ulkopuolelle
sekä lähivirkistysalueelle saa sijoittaa tontin ja korttelialueen yhteiskuntateknistä huoltoa palvelevia johtoja, laitteita, rakennuksia ja rakennelmia. Rakentaminen ei saa vaarantaa alueen luontoarvoja.”. Määräyksen mukaisesti alueelle mahdollisesti sijoitettavien johtojen ja rakennelmien toteuttaminen ei saa vaarantaa alueen luontoarvoja. Sijoitussuunnittelun tulee siis perustua maastokäynnin jälkeen huolelliseen sijaintisuunnitteluun.

Katualueet.
Kaavassa olemassa olevan Kolarintien katualuetta laajennetaan siten, että ajoradan yhteyteen
on mahdollista toteuttaa erillinen kevyen liikenteen väylä. Kaavassa muodostuvien kortteleiden
202 ja 298 väliin on muodostettu uusi Kolarintien suuntainen katualue, joka on nimetty Öljymäentieksi. Asemakaavalla muodostetaan Öljymäenkujan pohjoispäähän aluevaraus kääntöpaikalle.
Kääntöpaikalta tapahtuu kulku kaavassa muodostuvalle uudelle asuinpientalojen korttelialueelle
(kortteli 201) ja korttelissa 200 oleville asuinrakennuksille. Kaavan korttelialueilta on merkitty n
rajat, joiden kautta ei saa toteuttaa kadulle tonttiliittymää. Harakkamäentien katualueella oleva
sähköverkon puistomuuntamo on huomioitu erillisillä rakennusalalla (et-1). Kaavassa muodostuvien katualueiden toiminnallinen jäsentely ja niiden liittymä- ja risteysalueiden toteutus ratkaistaan
tarvittaessa asemakaavan jälkeen hyväksyttävissä katusuunnitelmissa.
Tähän asemakaavan muutokseen liittyy muita erityisiä määräyksiä:
AUTOPAIKKAMÄÄRÄYKSET
1 autopaikka / 85 k-m2 tai vähintään 2 ap/asunto.
HULEVEDET
Rakennuslupa-asiakirjoihin tulee sisältyä hulevesien (mukaan lukien kattovedet) käsittelysuunnitelma, josta tulee pyytää tarvittavat viranomaislausunnot.
KIINTEISTÖJEN TURVALLISUUS
Kaava-alue kuuluu Seveso III -direktiivin mukaisen vaarallisia kemikaaleja käsittelevän ja
varastoivan laitoksen (Kemira Chemicals Oy ja UPM Kymi) konsultaatiovyöhykkeeseen.
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Uudisrakennukset tulee tarvittaessa varustaa pelastusviranomaisen hyväksymillä kaasuntunnistimilla sekä automaattisesti sulkeutuvalla koneellisella ilmastoinnilla.
Rakennusluvasta on tarvittaessa pyydettävä pelastusviranomaisen lausunto.
YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO
Tontille merkityn rakennusalan ulkopuolelle sekä lähivirkistysalueelle saa sijoittaa tontin ja
korttelialueen yhteiskuntateknistä huoltoa palvelevia johtoja, laitteita, rakennuksia ja rakennelmia. Rakentaminen ei saa vaarantaa alueen luontoarvoja.
Rakennettaessa viemärin padotuskorkeuden alapuolelle, kiinteistöön tulee tarvittaessa
tehdä kiinteistökohtainen pumppaamo.
MUUT ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET
Tontin rakentamattomasta osasta saadaan päällystää liikenteelle ja pihamaan toiminnoille
välttämätön osa. Muu osa tontista on varustettava istutuksin ja pidettävä hoidettuna. Alueella
oleva kasvillisuus on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä.
Öljymäen lähivirkistysalueen luontoarvot tulee huomioida alueen hoitotoimenpiteitä ja virkistyskäyttöä suunniteltaessa.
Kortteleihin 201 ja 202 saa sijoittaa palveluasumista ja sitä tukevia toimintoja.
Rakentamisessa ja yhdyskuntateknisessä huollossa on suosittava energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä menetelmiä, rakenteita ja materiaaleja. Uusiutuvien energialähteiden
käyttöä tulee edistää.
TONTTIJAKO
Tämän asemakaavan muutoksen alueella rakennuskortteliin on laadittava erillinen tonttijako.

5.4. Kaavan ennakkovaikutuksien arviointi (EVA)
Muinaismuistot, rakennettu ympäristö ja kulttuuriperinnön vaaliminen
Kaavamuutosalueella ei ole tiedossa olevia muinaisjäännöskohteita, joten kaavahankkeella ei ole
vaikutusta muinaismuistojen tai arkeologisen kulttuuriperinnön säilymiseen.
Asemakaavan muutosalueella ei ole sellaisia rakennetun kulttuuriympäristön kohteita, jotka tulisi
huomioida asemaakaavassa. Harakkamäentien ja Varismäentien varrella oleva rakennuskanta
ei muodosta sellaista rakennushistoriallista kokonaisuutta, jonka arvojen säilyminen tulisi erikseen huomioida asemakaavalla. Kaavalla ei siis ole vaikutusta rakennetun kulttuuriympäristön
arvoihin. Kaavassa muodostuvalla lähivirkistysalueella sijaitsee alueen rakennetusta kulttuurihistoriasta kertovia rakenteita, joita on jatkossa mahdollista tuoda esille alueen tiheimpiä osia harventamalla ja vaikkapa alueen historiasta kertovia opastauluja asentamalla. Alueella olevien luontoarvojen ja alueen eroosion huomioimiseksi on alueen luontoselvityksessä esitetty, että kulku
tulisi keskittää alueella oleville polku-urille ja niiden eroosionkestävyyttä tulisi parantaa.
Tekninen huolto ja yhdyskuntarakentamisen kustannukset
Kaavamuutoksella on vaikutusta alueen olemassa olevaan tekniseen huoltoon. Kaavassa on esitetty kokonaan uusia katu- ja korttelialueita, joiden toteuttaminen aiheuttaa yhdyskuntatekniikan
rakentamiskustannuksia. Kaavan toteuttamisen yhteydessä on mahdollista täydentää laajemman
alueen hulevesien hallintatoimia ja kunnostaa olemassa olevia yhdyskuntateknisiä verkostoja.
Verkostojen täydentäminen ja niiden uusiminen aiheuttaa kuitenkin rakentamiskustannuksia.
Korttelialueilla olevat yhdyskuntateknisten järjestelmien johtolinjat on merkitty kaavakartalle johtoalueina. Harakkamäentiellä sijaitseva sähköverkon muuntamo on huomioitu erillisellä rakennusalalla, joka mahdollistaa tarvittaessa muuntamon laajentamisen.
Liikenne
Asemakaavan muutos ei aiheuta merkittäviä muutoksia alueen liikenneverkkoon. Osa kaavan
sisältämistä katualueiden muutoksista ja levennyksistä mahdollistaa asianmukaisten kevyenliikenteen väylien ja katujen kuivatusjärjestelmien toteuttamisen Kolarintien yhteyteen sekä sen risteysalueiden liikenneturvallisuuteen liittyvät muutostoimenpiteet. Kevyen liikenteen väylän vaiku-
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tus liikenneturvallisuuteen on merkittävä, sillä Kolarintiellä on runsaasti läpiajoliikennettä ja ajoradan pientareet ovat kapeat. Kaava-alueeseen kuuluvan Harakkamäentien katualue säilyy likimain
ennallaan. Suurin muutos kyseisellä alueella on varmasti se, että tulevaisuudessa katualueelle ei
enää voi pysäköidä kadun toisella puolella olevan kerrostalon asukkaiden autoja. Katualueiden
toiminnallinen toteutus ja toimenpiteet ratkaistaan tarvittaessa katusuunnitelmissa.
Sosiaalinen ympäristö ja palvelut
Metsäisen alueen asemakaavan muuttaminen vaikuttaa alueeseen rajautuvien alueiden asukkaiden kaupunkiympäristöön. Muutos voi tuntua suurelta, sillä alue on mielletty kokonaisuudessaan
puistoksi. Alueella olevat kulku-urat ovat asukkaiden vilkkaassa käytössä ja siten maankäytön
muutoksilla on vaikutus myös asukkaiden liikkumiseen. Tulevaisuudessa alueen lisääntyvä virkistyskäyttö voi laajemmassa mittakaavassa lisätä julkisia ulkoilumahdollisuuksia alueella. Alueen erityispiirteiden esilletuominen ja opastuksen sekä infotaulujen sijoittaminen alueelle saattaisi
lisätä alueen asukkaiden tietoa lähiseutunsa historiasta. Lisääntyvä virkistyskäyttö voi mahdollistaa erilaisten virkistyspalveluiden sijoittumisen alueelle. Asemakaavassa ei ole esitetty alueelle
erillistä palvelurakentamista. Kaavalla ei kuitenkaan ole kielletty pääkäyttötarkoituksen yhteyteen
sijoitettavien etätyö, palvelu- tai liiketilojen sijoittamista.
Viher- ja virkistysalueet
Asemakaavamuutos lisää alueella olevia, asemakaavan mukaisia viher- ja virkistysalueita ja parantaa suunnittelualueella jo olevien metsäisten alueiden käyttömahdollisuuksia yleiseen virkistykseen liittyviin toimintoihin. Asemakaavan muutoksessa alueelle ei ole esitetty uusia rakennettavaksi tarkoitettuja kulkuyhteyksiä tai ulkoilupolkuja. Alueen ulkopolkuverkosto, polkujen tarkka
sijainti ja polkuihin mahdollisesti liittyvät rakenteet ratkaistaan asemakaavan jälkeen hyväksyttävässä erillisessä yleisen alueen suunnitelmassa. Öljymäen alueelle on tulevaisuudessa mahdollista sijoittaa esimerkiksi alueen historiasta kertovia opastauluja ja opastettuja kulkureittejä.
Luonnonympäristö
Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutusta pohjavesialueisiin tai pohjaveden muodostumisalueisiin. Asemakaavan muutoksella on merkittävä vaikutus alueella olevien luontokohteiden säilymisedellytyksiin, sillä osa aiemmin kerrostalokortteleiksi kaavoitetuista alueista muutetaan nyt
kaavassa lähivirkistysalueeksi, jolla ympäristö säilytetään (VL/s). Alueelle on myös merkitty erillisiä, ohjeellisia alueen osia, joilla sijaitsee luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojelualue tai kohde (sl). Kyseisellä alueella sijaitsevat kellarit soveltuvat lepakoiden talvehtimispaikoiksi. Kaavakartalle merkitty aluerajaus noudattaa luontoselvityksen aikana tehtyä aluerajausta. Varsinainen suojelutoimitus on arvioinnissa Kaakkois-Suomen ELY- keskuksessa ja sen rajaus tarkentuu
alueen suojelun yhteydessä.

5.5. Ympäristön häiriötekijät
Vireillä olevan asemakaavamuutoksen mukainen maankäyttöratkaisu lisää asumista nykytilanteesta Seveso III -direktiivin mukaisen vaarallisia kemikaaleja käsittelevän ja varastoivan laitoksen (Kemira Chemicals Oy) konsultaatiovyöhykkeellä. Käytännössä alueella voimassa olevassa
asemakaavassa sijaitsevien rakentamattomien kerrostalotonttien muuttaminen tehottomampaan
rakentamiseen itse asiassa vähentää merkittävästi alueelle mahdollisesti sijoittuvien asukkaiden
ja asuntojen lukumäärää alueen asemakaavallisesta nykytilanteesta.
Kaavamuutosalueen lähiympäristössä olevien kemikaaliriskien esilletuomiseksi kaavaan on lisätty seuraavat lisämääräykset ”Kaava-alue kuuluu Seveso III -direktiivin mukaisen vaarallisia
kemikaaleja käsittelevän ja varastoivan laitoksen (Kemira Chemicals Oy ja UPM Kymi) konsultaatiovyöhykkeeseen. Uudisrakennukset tulee tarvittaessa varustaa pelastusviranomaisen hyväksymillä kaasuntunnistimilla sekä automaattisesti sulkeutuvalla koneellisella ilmastoinnilla. Rakennusluvasta on tarvittaessa pyydettävä pelastusviranomaisen lausunto.”.
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5.6. Kaavamerkinnät ja -määräykset
Kaavamerkinnät ja -määräykset ilmenevät kaavamuutosehdotuksesta ja ne noudattavat ympäristöministeriön julkaisemia ohjeita ja tukevat voimassa olevan Kymenlaakson maakuntakaavan
2040, oikeusvaikutteisen Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan ja oikeusvaikutuksettoman Kuusankosken yleiskaavan 2020 maankäyttöratkaisuja.

5.7. Nimistö
Asemakaavan muutoksessa Öljymäelle muodostuva lähivirkistysalue on nimetty Öljymäeksi.
Suunnittelualueen kaakkoisosassa sijaitseva Varismäentien katualue on nimetty uudelleen Öljymäenkujaksi. Kaavassa muodostuva uusi Kolarintien suuntainen uusi tonttikatu on nimetty Öljymäentieksi. Muulta osin asemakaavan muutoksen nimistö vastaa olemassa olevaa tilannetta.

6. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS JA AJOITUS
Toteuttamisen ajoitus ja seuranta
Vireillä olevassa asemakaavan muutoksessa mukana olevien Öljymäentien ja -kujan katualueiden sekä Kolarintien toiminnallinen jäsentely sekä katualueiden ja niiden risteysalueiden varsinainen toteutustapa ratkaistaan tarvittaessa vasta asemakaavan jälkeen hyväksyttävässä katusuunnitelmassa.
Alueen uudet korttelialueet liitetään Harakkamäentiellä jo olemassa oleviin vesihuoltolinjoihin.
Osa alueelle kertyvistä hulevesistä johdetaan Öljymäen virkistysalueelle, jotta alueen luontokohteet säilyvät. Osa hulevesistä johdetaan alueen jo olemassa olevaan hulevesijärjestelmään. Muutoksissa on myös tarkoitus parantaa alueen verkostojen toimivuutta ja selkeyttää teknisiä järjestelmiä.
Alueelle ei ole laadittu erillistä rakentamistapaohjetta. Kaavassa muodostuva rakentamisen alue
tulee edustamaan tyyliltään tyypillistä 2020-luvun asuinaluetta. 2020-luku on rakentamisen tyylien
kannalta individualistisen ilmaisun aikaa, jolloin jokaisella rakentajalla on oma vahva ja erityinen
toisistaan poikkeava näkemys siitä, millainen rakennus on sen pitkäaikaiskestävyyden ja arvokkaan ikääntymisen kannalta tavoiteltava. Someajan erikoisuuden tavoittelu yhdessä entistä amatöörisöityneen rakentamisen kanssa sitoo pahimmassa tapauksessa kohtuuttomasti rakentamisen ohjauksen vähäisiä resursseja. Sen vuoksi asemakaavamääräykset eivät rajoita rakentajia
pelkästään tiettyihin, nyt käytössä oleviin ratkaisuihin, vaan mahdollistavat alueen kehittymisen
monimuotoisena sekä tulevaisuudessa eri-ikäisiä ja tyyppisiä rakennuksia sisältävänä kokonaisuutena. Korttelialueiden rakentaminen ratkaistaankin erillisissä rakennusluvissa, jotka myöntää
rakennusvalvonta.
Kaikissa alueelle tehtävissä muutoksissa ja niiden kautta alueelle sijoitettavien toimintojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon Öljymäen alueen arvokkaaksi arvioitu kulttuuriluontokohteita sisältävä ympäristö sekä kaava-alueen pohjoispuolella olevassa Kuusaansaaressa ja Kuusanniemessä sijaitsevien Seveso III –laitoksien toiminnan aiheuttamat vaikutukset ja toimintarajoitukset
alueen rakentamiselle.

Kouvolassa 7.5.2021

Anne Kangasniemi-Kuikka
kaupunginarkkitehti
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