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Lähtökohdat
Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan kaupungin 2. kaupunginosassa (Kaunisnurmi).
Kuusaantien pohjoisreunalle Kappelikadun liittymästä länteen on rakennettu
meluaita vuonna 2012. Kuusaantien eteläreunalle, Varuskuntakadun liittymän
länsipuolelle on laadittu melukaiteen rakennussuunnitelma vuonna 2017.
Kohde sisältyy vuonna 2017 laadittuun Kouvolan kaupungin meluntorjuntasuunnitelmaan.
Alueella on voimassaoleva asemakaava.
Hankkeen sisältö
Laajuus ja kustannusarvio
Kuusaantien pohjoisreunalla estepituudet ovat melukaide (nro 1) 80 metriä,
meluaita (nro 2) 60 metriä, meluaita (nro 3) 244 metriä ja meluaita (nro 4) 52
metriä. Kustannusarvio on 560 000 € (alv 0 %), joka sisältää myös suunnittelun ja rakennuttamisen kustannukset.
Kuusaantien eteläreunalla estepituudet ovat melukaide (nro 5) 60 metriä, melukaide (nro 6) 12 metriä, melukaide (nro 7) 36 metriä, meluaita (nro 8) 48
metriä ja meluaita (nro 9) 144 metriä. Kustannusarvio on 350 000 € (alv 0 %),
joka sisältää myös suunnittelun ja rakennuttamisen kustannukset.
Liikenteellinen ratkaisu
Liikenteestä aiheutuvaa melua torjutaan ajoradan reunaan sijoitettavilla betonirakenteisilla melukaiteilla ja välikaistalle, kevyen liikenteen väylän taakse ja
katualueen reunalle sijoitettavilla meluaidoilla.
Melukaide Kuusaantien etelä- ja pohjoisreunalla sijoitetaan noin 2,5 metrin
etäisyydelle Kuusaantien nykyisestä reunaviivasta tai nykyisestä reunatuesta
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pientareen suuntaan tai alikulkusillan reunapalkin kohdalle. Melukaiteen korkeus on 2,0 metriä tasausviivan (tsv) yläpuolella (tasausviiva sijaitsee Kuusaantien ajoradan keskilinjassa).
Meluaitojen etäisyys Kuusaantien nykyisestä reunaviivasta vaihtelee. Meluaitojen korkeus on Kuusaantien pohjoisreunalla 3,0 metriä tai 3,5 metriä Kuusaantien tasausviivasta ja esteen numero 4 korkeus on 1,8 metriä tulevan kevyen liikenteen väylän pinnasta. Kuusaantien eteläreunalle meluaitojen korkeus on 2,0 metriä tasausviivasta.
Meluesteiden mitoitus perustuu melulaskentoihin.
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Melukaiteiden kadunpuoleisessa julkisivussa käytetään kuviointina graafista
betonia. Kuviointi toteutetaan sileän betonipinnan ja pesubetonipinnan vaihtelulla. Melukaiteen takaluiska toteutetaan nurmipintaisena tai kaide rakennetaan kiinni alikulkusillan reunapalkkiin.
Meluaidat toteutetaan puurakenteisina, malli on vastaava kuin Kappelikadun
länsipuolelle toteutetun esteen. Aidan väri on punertavan ruskea, värisävy
määritellään tarkemmin rakentamisen yhteydessä.
Rakentamisen vaikutusalueella kasvavaa puustoa pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon.
Tasaus ja kuivatus
Meluesteiden korkeus noudattelee nykyistä Kuusaantien tasausta ja esteen
nro 4 osalta uuttaa kevyen liikenteen väylän tasausta. Pintakuivatus hoidetaan
hulevesikaivoin sekä avo-ojin.
Valaistus
Valaistusta ei uusita.
Kunnossapito
Kuusaantie kuuluu kunnossapitoluokkaan 1.

Kouvolan kaupunki

PL 85 (Torikatu 10)
45101 Kouvola

Puhelin 020 615 11
Faksi 020 615 3040

www.kouvola.fi
etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Y-tunnus 0161075-9

