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Asemapiirros

Suunnittelutontti on keskeisellä ja näkyvällä paikalla Kouvolan 
keskustassa. Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä on 
useita rakennustaiteellisesti edustavia eri vuosikymmenien raken-
nuksia. Kaupunkirakenteellisesti ja erityisesti kevyen liikenteen 
osalta kulma on ydinkeskustan merkittävä solmukohta. Uudisra-
kentaminen, Manskin kattaminen sekä viereisen aukion varaami-
nen jalankululle korostavat kaupungin toiminnallista hot-spottia. 
Suunnitelmassa Lasipalatsin olemassa olevaa rakennusta 

korotetaan viisikerroksisella asuinosalla. Asuinmassan pääty 
muodostaa etelään matkakeskuksen suuntaan pitkälle näkyvän 
kaupunkikuvallisen dominantin. Keskikadun ja Kauppalankadun 
jalankulkuristeyksen suuntaan massan kulma on matalampi ja 
jatkaa nelikerroksisena viereisen kaupparakennuksen räystäs-
linjaa. Rakennuksen piha sijoittuu vanhan lasipalatsin katolle ja 
avautuu etelään ja länteen.
Rakennustavaltaan uusi asuinosa löytää lähtökohtia niin aptee-
kin, Kääriäisen kulman kuin pilvenpiirtäjän olemassa olevista 
klassismia ja funkkista yhdistävistä sekä 50-lukulaisista rapa-
tuista julkisivuista ja värimaailmasta. Tavoitteena on jatkaa ja 
täydentää Kouvolan apteekin ja myöhempien uudisrakennusten 
Manskin eteläpäästä aloittamaa aukiosarjaa. Apteekin rakennus 
ja Seitsemän männyn puisto saa seuraansa tummemman ja ava-
ramman kaupunkitilan ennen kävelykadun kaventumista ja uutta 
katettavaa kaupunkiolohuonetta. Viereisen tontin pilvenpiirtäjä 
muodostaa mielenkiintoisen kaupunkikuvallisen parin uudis-
rakennukselle, jonka piha ja kaareva parvekelinja kurkistavat 
pilvenpiirtäjän solakan päädyn takaa. Parvekekentän ja sen katon 

kaareva linja korostavat tätä kaupunkikuvallista liikettä.
Sisäpihan ja nelikerroksisen osan tausta on Kymenlaakson 
teollisuushistoriaan viitaten lämminhenkistä puuverhousta. 
Liiketilakerrosten julkisivu on ehdotuksessa nähty selkeälinjaise-
na ja läpinäkyvänä lasijulkisivuna. Tarvittava pysäköinti saadaan 
mahtumaan laajentamalla nykyistä aukion ja Lasipalatsin alla 
olevaa pysäköintitilaa kävelykadun alle. Luonnoksessa Manskin 
kattaminen on ehdotettu toteutettavaksi viereisistä rakennuksista 
irrallaan olevilla erillisillä ”teräspuurungoilla”. Lasipalatsin etelä-
puolelle esitetään muodostettavaksi uutta aukiotilaa. Viereisten 
rakennusten maantasoon sijoittuvien liiketilojen eteen jää tilaa 
kauppiaiden ja jalankulkijoiden käyttöön. Aukio rajataan muusta 
yhteistilasta puuistutuksin ja penkein. Keskelle jää kattamaton 
miellyttävän pienimittakaavainen kaupunkiaukio pienten tilai-
suuksien, pop-up toimintojen tai aktiviteettien järjestämiseen. 
Asuinosan mitoitus lähtee pitkälti olemassa olevista liiketilan 
pilarilinjoista. Kokonaisratkaisua ovat omalta osaltaan ohjanneet 
ilmansuunnat, mahdolliset näkymälinjat ja porrashuoneiden rat-
kaisut. Rakennuksessa on asumiselle kaksi porrashuonetta.

Ilmakuva kaakosta
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Ilmakuva pohjoisesta

Näkymä Manskin keskusaukioltaNäkymä lasitorilta


