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ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE 
kaupunginosan 31, Myllykoski, korttelin 2238 osaa. 
 
ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KOSKEE 
kaupunginosan 31, Myllykoski, korttelin 2234 osaa sekä maatalousaluetta. 
 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU 
kaupunginosan 31, Myllykoski, suojaviheraluetta. 

 

Vehkasuontie, kaava nro 31/006 
 

ASEMAKAAVASELOSTUS 
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 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1. Tunnistetiedot 
Kunta  KOUVOLAN KAUPUNKI 

Alueen nimi  Vehkasuontie (kaava nro 31/006) 

Asemakaavan muutos  Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 31, Myllykoski, kort-
telin 2238 osaa. 
 
Asemakaavan kumoaminen koskee kaupunginosan 31, Mylly-
koski, korttelin 2234 osaa sekä maatalousaluetta. 
 
Asemakaavan muutoksella muodostuu kaupunginosan 31, Mylly-
koski, suojaviheraluetta. 
 

Laatija  Kouvolan kaupunki 
Asuminen ja ympäristö / Kaupunkisuunnittelu 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.2.2019 
  OAS nähtävillä 27.2.-28.3.2019 

Vireilletulo  Ilmoitus kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä 27.2.2019 

Valmisteluvaiheen kuuleminen 
 

27.2.-28.3.2019 

Tekninen lautakunta  
 Kuulutus ilmoituslehdessä  
Julkinen nähtävilläolo   

Hyväksyminen Kaupunginhallitus  

 Kaupunginvaltuusto  

 
1.2. Kaava-alueen sijainti 
Suunnittelualue sijaitsee valtatien 15 varrella Vehkasuontien kohdalla noin 3 km päässä Mylly-
kosken keskustaajamasta koilliseen. Suunnittelualue käsittää noin 1,1 ha kokoisen alueen. 

 

Kuva 1. Kaava-alueen sijainti. 
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1.3. Kaavamuutoksen tarkoitus ja perustelut 
Asemakaavan muutoksen ja asemakaavan kumoamisen tavoitteena on mahdollistaa valtatien 15 
parantamisen yhteydessä suunniteltujen liikenneyhteyksien ja meluntorjunnan toteuttaminen 
Vehkasuontien ympäristössä Myllykosken Kurkisuolla. Meluntorjunta ja valtatien parantamistöistä 
johtuvat väylämuutokset ovat osa tiesuunnitelmaa. Tiesuunnitelmaa ei voida hyväksyä vastoin 
asemakaavaa. 
 
1.4. Asemakaavan liiteasiakirjat 
Liite 1. Ote ajantasa-asemakaavasta 
Liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Liite 3. Asemakaavan seurantalomake 
Liite 4. Maanomistuskartta 
Liite 5. Ote Vt15 tiesuunnitelmaluonnoksesta 5.9.2019 
 
 
1.5. Kaavahankkeeseen liittyvät selvitykset 

 Kouvolan kaupungin meluselvitys 2016 (WSP Finland Oy, 31.3.2016) 

 Valtatien 15 parantaminen välillä Kotka-Kouvola, tiesuunnitelmaluonnokset (SitoWise Oy, 
2019) 

 Valtatien 15 parantaminen välillä Kotka-Kouvola tiesuunnitelman meluselvitykset (Sito-
Wise Oy 2019) 

 Lepakkoarviointi- ja kartoitus valtatien 15 parantaminen hankkeessa vuonna 2018 (Luon-
toselvitys Metsänen, 2018) 

 Kotka-Kouvola valtatie 15 parantamishankkeen tiesuunnitelma-alueen muinaisjään-
nösinventointi (Mikroliitti Oy, 2018) 

 Vt 15 Rantahaka-Kouvola Tiesuunnitelman luontoselvitys (Luontoselvitys Kotkansiipi, 
2017) 
 
 

 

 TIIVISTELMÄ 

Asemakaavan muutos on tullut vireille vuonna 2019, kun Kaakkois-Suomen ELY-keskus on il-
maissut tarpeen kaavamuutokselle osana valtatien 15 tiesuunnittelua. Tavoitteena on mahdollis-
taa meluntorjunnan toteuttaminen valtatien liikennemelua vastaan. 
 
Kaavahanke on tullut vireille 27.2.2019. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan 
valmisteluaineisto olivat nähtävillä 27.2.-28.3.2019 välisen ajan ja niistä pyydettiin alueen toimi-
joilta ja muilta osallisilta sekä viranomaisilta palautteet. Varsinaisesta osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta ei annettu palautetta. Nähtävillä olleesta kaavaluonnoksesta jätettiin neljä lausun-
toa. Lausunnot on käsitelty selostuksen sivuilla 9-10. Asemakaavakarttaan tehtiin valmisteluvai-
heen kuulemisen jälkeen muutoksia. Vehkasuontien katualue rajattiin päättymään 
Saarennontiehen. 
 
Valmisteluvaiheen jälkeen Tekninen lautakunta käsittelee kaavaehdotuksen ja asettaa sen julki-
sesti nähtäville 30 päivän ajaksi ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot. 
 

 LÄHTÖKOHDAT 

3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1. Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijaitsee valtatien 15 varrella noin 3 km päässä Myllykosken keskustaajamasta 
koilliseen. Suunnittelualue käsittää valtatien 15 ja Vehkasuontien risteyksen kohdalla olevia alu-
eita valtatien länsipuolella. Alueella sijaitsee asuinkäytössä oleva rakennuspaikka, jonka päära-
kennus on valmistunut vuonna 1957. Vehkasuontie kulkee suunnittelualueen halki. Suunnittelu-
alueella sijaitsee kunnallisteknisiä johtoja sekä sähkö- ja datakaapeleita. 
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Kaakkois-Suomen ELY-keskus on laatimassa tiesuunnitelmaa valtatielle 15 välillä Kotka-Kou-
vola. Suunnitelman tavoitteena on parantaa valtatie keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi. Tien pa-
rantamiseen kuuluu meluntorjunnan toteuttaminen. Valtatien länsipuolella Vehkasuontien ympä-
ristössä on asemakaavassa asumiseen tarkoitettuja alueita. Melunsuojaus vaatii tilavarauksen 
valtatien ja asutuksen välissä. Jo nykytilanteessa suunnittelualueella sijaitseva valtatietä lähim-
pänä oleva rakennuspaikka on yli 65 dB(A) melualueella. 
 

 
Kuva 2. Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty alueen ortoilmakuvaan 2015. 
 

 
Kuva 3. Vehkasuontien ja valtatien 15 risteys. 
 

 

 

Kuva 4. Ote Valtatien 15 tiesuunnitelmaluonnoksesta (5.9.2019) Vehkasuontien kohdalla. 
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3.1.2. Luonnonympäristö 

Maisemakuva ja -rakenne 
Alue rajautuu valtatie 15:een, joka on merkittävin maisemaelementti alueen lähimaisemassa. 
Yleispiirteeltään Myllykosken alue on viljelyaluetta. 
 
Maaperä ja rakennettavuus 
Geologian tutkimuslaitoksen maaperäkartan mukaan maaperä on suurimmaksi osaksi kallio-
maata. 
 
Kasvillisuus 
Suunnittelualueella sijaitsee sekametsää mm. kuusia, koivuja ja mäntyjä. 
  
Vesitalous ja hulevedet 
Vehkausuontiellä on Kymen Vesi Oy:n johtoinfraa. Kaavamuutosalue ei sijaitse pohjavesialueella. 
 
Luonnonsuojelu 
Alueella ei ole luonnonsuojelualueita eikä alueelta ole tiedossa muita arvokkaita luontokohteita. 
 

3.1.3. Rakennettu ympäristö 

Asuminen ja väestö 
Suunnittelualueella sijaitsee yksi asuinrakennus. Rakennus ei kuitenkaan tällä hetkellä ole asuttu. 
 
Yhdyskuntarakenne 
Suunnittelualue sijoittuu Kouvolan eteläosassa Myllykosken keskustan itäpuolella. Suunnittelu-
alue rajautuu valtatiehen 15. 
 
Muinaismuistot 
Kaavamuutosalueella ei ole tiedossa olevia muinaismuistolain (295/63) mukaisia kiinteitä mui-
naisjäännöksiä tai muuta arkeologista kulttuuriperintöä. Valtatien 15 tiesuunnitelmaa varten on 
laadittu muinaisjäännösinventointi. Kaava-alue oli osa inventointialuetta, eikä alueelta havaittu 
muinaisjäännöksiä. 
 
Rakennuskanta ja rakennettu kulttuuriympäristö 
Alueella sijaitsee tontti, jolla sijaitseva päärakennus on valmistunut vuonna 1957. Vehkasuontie 
kulkee suunnittelualueen halki. Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsee pientalovaltaista asu-
tusta. 
 
Palvelut ja työpaikat 
Suunnittelualueella ei sijaitse palveluita tai työpaikkoja.   
 
Liikenne- ja katualueet 
Suunnittelualueen itäpuolella sijaitsee valtatie 15. Vehkasuontie risteää valtatien kanssa. 
 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus on laatimassa valtatielle 15 tiesuunnitelmaa. Tiesuunnitelmaluon-
noksissa suunnittelualueen kohdalla valtatie parannettaisiin keskikaiteelliseksi 2+1-kaistaiseksi 
tieksi. Vehkasuontie on luonnoksissa suunniteltu siten, että se alittaisi valtatien. 
 
Tekninen huolto 
Kaava-alueella sijaitsee KSS Energia Oy:n omistuksessa olevia sähköjohtoja. Vehkasuontien ka-
tualueella sijaitsee Kymen Vesi Oy:n vesihuoltoverkko. 
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Ympäristöhäiriöt, melu 
Valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaan asumiseen käytettävillä alueilla on ohjeena, että 
melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 
7-22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22-7) 50 dB. Alueen melutilannetta on tutkittu vuonna 2016 
Kouvolan kaupungin meluselvityksessä (WSP Finland Oy) sekä tiesuunnitelmaa varten laadi-
tuissa meluselvityksissä (SitoWise Oy). Suunnittelualue sijaitsee valtatie 15:n välittömässä lähei-
syydessä. Selvitysten mukaan nykytilanteessa valtatietä lähinnä olevalla rakennuspaikalla melu-
tasot ovat 55-70 dBA:n tasolla. 
 

 

Kuva 5. Ote valtatien 15 parantamisen tiesuunnitelman meluselvityksestä (30.8.2019). Kuvassa meluvyöhykkeet nykytilanteessa. 

 

  

Kuva 6. Ote valtatien 15 parantamisen tiesuunnitelman meluselvityksestä (30.8.2019). Kuvassa tavoitetilanteen tie vuonna 2040 
suunnitellulla meluntorjunnalla. 

 
 
Virkistysalueet 
Kaavamuutosalueella ei sijaitse virkistysalueita.  
 
Maanomistus 
Suunnittelualue on pääosin yksityisomistuksessa. Kouvolan kaupunki omistaa osan Vehkasuon-
tien alueesta. Maanomistuskartta on liitteenä 4. 
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3.2. Suunnittelutilanne 
 
Maakuntakaava 
Alueella on voimassa ympäristöministeriön vahvistama maakuntakaava Taajamat ja niiden ym-
päristöt. Suunnittelualue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi (A), jolla on säilytettäviä vähin-
tään maakunnallisesti merkittäviä rakennuskulttuurikohteita (/s). Valtatie 15 on merkitty kaksiajo-
rataiseksi valtatieksi. 
 
Kymenlaakson liitto on laatimassa kokonaismaakuntakaavaa ”Kymenlaakson maakuntakaava 
2040”. Maakuntakaavan luonnos oli nähtävillä syksyllä 2018. 
 

 

Kuva 7. Suunnittelualue merkittynä tähdellä Kymenlaakson 
maakuntakaavojen yhdistelmään. 

 

 

Kuva 8. Suunnittelualue merkittynä tähdellä Kymenlaakson maa-
kuntakaava 2040 luonnokseen. 

 
Anjalankosken taajamayleiskaava 
Alueella on voimassa Anjalankosken kaupunginval-
tuuston 24.3.2003 hyväksymä Anjalankosken taaja-
mayleiskaava. Suunnittelualue on merkitty pientalo-
valtaiseksi asuntoalueeksi (AP). Alueen koillispuo-
lella sijaitseva valtatie 15 on merkitty yleiskaavassa 
valtatieksi. Suunnittelualueen kaakkois- ja luoteis-
puoliset alueet on merkitty maatalousalueeksi (MT). 
 

 

Kuva 9. Suunnittelualue merkitty tähdellä Anjalankos-
ken taajamayleiskaavaan. 

 
Asemakaava 
Alueella voimassa oleva asemakaava on hyväksytty 
30.11.1974. Korttelit 2238 ja 2234 ovat asemakaa-
vassa merkitty omakotirakennusten ja muiden enin-
tään kahden perheen talojen korttelialueeksi (AO). 
Korttelissa 2238 sijaitseva pihipiiri käsittää kiinteis-
tön, joka on osittain korttelialueella ja osittain ase-
makaavattomalla alueella. Korttelissa 2234 on to-
teutumaton asemakaavassa esitetty ohjeellinen 
tontti. Korttelialueilla tehokkuusluvuksi on merkitty 
e=0,15, jolloin suunnittelualueen rakennusoikeu-
deksi muodostuu korttelissa 2238 noin 271 k-m² ja 
korttelissa 2234 noin 245 k-m². Suurimmaksi salli-
tuksi kerrosluvuksi korttelissa 2238 on merkitty yksi 
ja korttelissa 2234 se on I ½. Korttelin 2238 kaak-
kois- ja luoteispuolelle on merkitty maatalousaluetta 
(M).  
 

 

Kuva 10. Ote voimassa olevasta asemakaavasta. Kaa-
vamuutosalue on merkitty kuvaan punaisella rajauk-
sella. 
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Rakennusjärjestys 
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kouvolan kaupungin rakennusjärjestyksen 30.8.2010. 
 
Pohjakartta 
Pohjakartta on MRL 54 a §:n mukainen. 
 
 
 

 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1. Suunnittelun tarve 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus on ilmaissut tarpeen kaavamuutokselle osana valtatien 15 tie-
suunnittelua. Tavoitteena on mahdollistaa meluntorjunnan toteuttaminen valtatien liikennemelua 
vastaan. 
 
4.2. Suunnittelun käynnistys ja sitä koskevat päätökset 
Asemakaavan muutos on tullut vireille vuonna 2019. Kaavamuutoksen käynnistämisen tarpeelli-
suus on tullut ilmi valtatien 15 Kotka-Kouvola parantamisen tiesuunnitelman laatimisen yhtey-
dessä. 
 
4.3. Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1. Osalliset 

 Suunnittelualueen ja lähialueiden kiinteistöjen omistajat ja haltijat 

 Kaakkois-Suomen ELY-keskus 

 Kymenlaakson museo 

 Museovirasto 

 Kymenlaakson pelastuslaitos 

 Kymen Vesi Oy 

 KSS Lämpö Oy ja KSS Verkko Oy 

 Telia Oyj ja Elisa Oy 

4.3.2. Vireilletulo 

Asemakaavan muutoksen vireille tulosta oli ilmoitus kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä ja il-
moitustaululla 27.2.2019. 

4.3.3. Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt 

Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavoituksen vaiheista on kerrottu osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmassa, joka on asemakaavan liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa  
voidaan täydentää suunnittelun edetessä. 

4.3.4. Viranomaisyhteistyö 

Asemakaavasta ei järjestetä MRL 66 §:n mukaista viranomaisneuvottelua. Asemakaavan muu-
tostarpeista on keskusteltu valtatien 15 tiesuunnitelmaa laativan Kaakkois-Suomen ELY-keskuk-
sen kanssa kaupungin ja ELY-keskuksen välisissä työneuvotteluissa. 
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4.4. Kaavaratkaisun perusteet 

4.4.1. Kaavaprosessin aikana annetut mielipiteet ja niiden huomioiminen 

 
Asemakaavan vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo ja 
asemakaavan valmisteluvaiheen kuuleminen  
 
Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu 22.2.2019. Osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää kaavatyön edetessä. Asemakaavan vireille tu-
losta, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta ja kaavan valmisteluvaiheen kuule-
misesta ilmoitettiin suunnittelualueella ja sen lähistöllä sijaitsevien kiinteistöjen haltijoille ja omis-
tajille, sekä muille osallisille MRL 62 ja 63 §:n sekä MRA 30 §:n mukaan lehtikuulutuksella Kou-
volan Sanomissa 27.2.2019 sekä kirjeitse ja sähköpostitse erillisen jakelulistan mukaisesti. Pa-
laute asiakirjoista pyydettiin toimittamaan 28.2.2019 mennessä. 
 
Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja muu valmisteluvaiheen aineisto olivat nähtävillä 
27.2.-28.3.2019 välisen ajan (MRL 62–63§ ja MRA 30§) Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ym-
päristötalolla ja internetissä kaupungin sivuilla osoitteessa www.kouvola.fi/vehkasuontie 
 
 
Varsinaisesta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei annettu palautetta. 
 
Nähtävillä olon aikana viranomaisilta ja alueella olevien verkostojen omistajilta sekä muilta toimi-
joilta tuli viisi lausuntoa.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon sekä kaavan valmisteluvaiheen kuu-
lemisen aikana saadut lausunnot ja mielipiteet: 
 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus: KASELY katsoo, että asemakaavamuutos on tarpeellinen. 
Kaavamuutoksen tarpeellisuutta on käsitelty tiesuunnittelun hankeryhmässä. Valtatien 15 tie-
suunnitelman laatimisen aktiivinen vaihe on käynnistynyt kesällä 2017. Työn alkuvaiheessa on 
tarkasteltu koko tiejakson kehittämisen periaatteita, joista tärkeimpänä on maantietasoinen rin-
nakkaistien sijoittaminen valtatien 15 käytävään. Alun perin suunnittelu koski valtatien 15 jaksoja 
Leikari-Ylänummi, Uronlampi-Inkeroinen, Keltakangas-Kiehuva ja Tykkimäki. Keväällä 2018 tie-
hanke sai lisärahoitusta ja suunnitteluun päätettiin ottaa mukaan jaksot Ylänummi-Uronlampi ja 
Inkeroinen-Keltakangas. Mainitut asemakaavamuutokset tukevat vt15 tiesuunnitelmaa ja osal-
taan mahdollistavat kokonaistarkastelussa esitetyn rakentamisen. 
 

Vastine: Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto kirjataan tiedoksi. 
 
Museovirasto: Kouvolan kaupunki on pyytänyt Museoviraston lausuntoa Vehkasuontien (kaava 
nro 31/006) asemakaavan muutosta ja kumoamista koskevasta osallistumis- ja arviointisuunni-
telmasta sekä kaavaluonnoksesta. Museovirasto antaa lausuntonsa arkeologisen kulttuuriperin-
nön osalta. 
 
Suunnittelualue sijaitsee valtatien 15 varrella Vehkasuontien kohdalla noin 3 km päässä Mylly-
kosken keskustaajamasta koilliseen. Tavoitteena on mahdollistaa valtatien 15 parantamisen yh-
teydessä suunniteltujen liikenneyhteyksien ja meluntorjunnan toteuttaminen Vehkasuontien ym-
päristössä Myllykosken Kurkisuolla. 
 
Kaava-alueelta ei ole tiedossa muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä muinaisjään-
nöksiä tai muuta arkeologista kulttuuriperintöä. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta ei tarvita 
lisäselvityksiä. Museovirastolla ei ole tarvetta seurata kaavahankkeen etenemistä. 
 
Museoviraston ja maakuntamuseon välisen yhteistyösopimuksen mukaan rakennetun ympäris-
tön osalta lausunnonantaja on Kymenlaakson museo. 
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Vastine: Museoviraston lausunto merkitään tiedoksi. Museovirastolle ei lähetetä lau-
suntopyyntöä asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheen nähtävilläolon aikana. 

 
Kymenlaakson pelastuslaitos: Suunnittelualue sijaitsee valtatien 15 varrella Vehkasuontien 
kohdalla noin 3 km päässä Myllykosken keskustaajamasta koilliseen. Asemakaavan muutoksen 
ja asemakaavan kumoamisen tavoitteena on mahdollistaa valtatien 15 parantamisen yhteydessä 
suunniteltujen liikenneyhteyksien ja meluntorjunnan toteuttaminen Vehkasuontien ympäristössä 
Myllykosken Kurkisuolla. Pelastuslaitoksella ei huomautettavaa. 
 
  Vastine: Pelastuslaitoksen lausunto merkitään tiedoksi. 
 
Kymen Vesi Oy: Kymen Vesi Oy:llä on alueella olemassa olevat vesihuollon linjat, joiden kautta 
alueen vesihuolto on toteutettu. Asemakaavan muutos ei vaikuta Kymen Veden verkostoon. Ra-
kennusoikeus ei lisäänny, joten liittymismaksua ei peritä. 
 
  Vastine: Kymen Vesi Oyn:n lausunto merkitään tiedoksi. 
 
Telia Company: Suunnitelma‐alueella on Telian infraa. Työstä ei saa aiheutua sille vahinkoa, 

eikä sen päälle saa asentaa mitään. Kaapelikartat ja ‐näytöt voitte pyytää www.verkkoselvitys.fi 
kautta. Jos tulee tarvetta kaapelisiirroille, niin niistä on ilmoitettava 12 viikkoa ennen maanraken-
nustöiden aloitusta. Siirroista aiheutuneet kulut laskutetaan työn tilaajalta. 
 
  Vastine: Telian lausunto merkitään tiedoksi. 
 
 
 
Naapurikiinteistön omistajat tutustuivat kaavaluonnokseen ja esittivät tehneensä vuokrasopimuk-
sen kaavamuutoksessa EV-alueeksi osoitettavan alueen omistajan kanssa. Maanomistajien kes-
kinäisessä sopimuksessa oli sovittu kapean kaistaleen vuokraamisesta osaksi naapurin tonttia. 
Asiaa tutkittiin ja todettiin, että lunastettavasta kiinteistöstä on mahdollista liittää kaavamuutoksen 
yhteydessä osa naapuritonttiin. Tällöin kiinteistön omistajien tulisi ostaa liitettävä maa-alue. Li-
säksi kuluja tulisi tontin muodostamiskuluista. Naapuritontin omistaja ilmoitti, että vuokra-aluetta 
ei ole tarvetta liittää osaksi tonttia kaavamuutoksen yhteydessä. 
 
Kaavamuutosta esiteltiin asuminen ja ympäristö –toimialan sisäisessä sidosryhmäkokouksessa 
11.3.2019. Yhdyskuntatekniikan palautteen perusteella Vehkasuontien katualue poistettiin ase-
makaavasta Saarennontien ja valtatien 15 väliseltä alueelta. 
 
Kaavakarttaan valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen tehdyt muutokset: 
Kaavakarttaan tehtiin valmisteluvaiheen (kaavaluonnos) kuulemisen jälkeen muutoksia. Vehka-
suontien katualue poistettiin asemakaavasta. Vehkasuontien katualue päättyy Saarennontiehen. 
Saarennontiestä itään Vehkasuontie on asemakaavatonta aluetta ja tulee näin toimimaan yksi-
tyistienä. 
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Kuva 11. Valmisteluvaiheen aikana 27.2.-28.2019 nähtävillä ollut kaavaluonnos. 

 

  
Kuva 12. Ote kaavaehdotuksesta. 
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ASEMAKAAVAN KUVAUS 

4.5. Kaavan rakenne 
Kaavaratkaisu käsittää suojaviheralueen (EV) ja katualuetta. Kaavan yhteydessä kumotaan maa-
talousalueita (M) sekä osa omakotirakennusten ja muiden enintään kahden perheen talojen kort-
telialueesta (AO) 2234. 

4.5.1. Mitoitus 

Alue koostuu suojaviheralueesta. Alueella ei ole rakennusoikeutta. 

4.5.2. Palvelut 

Alueella ei ole palveluita. 

4.5.3. Asemakaavan kumoaminen 

Asemakaava kumotaan osasta korttelia 2234 sekä maatalousalueiden osalta. Tilalle on mahdol-
lista toteuttaa meluntorjuntaa. Maatalousalueen kumoamisella ei ole muuta vaikutusta alueen 
käyttöön ja mikäli alueita ei lunasteta osana tiesuunnitelmaa, voidaan niitä yhä käyttää maa- ja 
metsätalouden harjoittamiseen. Kumottava korttelin 2234 osa sijoittuu Vt15 meluselvityksen mu-
kaan vuoden 2040 tilanteessa päiväaikaan yli 55 dB(A) melualueelle, vaikka alueelle toteutetaan 
meluntorjuntaa. Kumottava asemakaavassa esitetty ohjeellinen rakennuspaikka sijoittuu siis alu-
eelle, jolla valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaiset meluohjearvot ylittyvät. Kumottava 
korttelin osa on rakentamaton. 
 
4.6. Aluevaraukset 
 
Suojaviheralue (EV) 
Asemakaava-alueeksi jäävä osa suunnittelualueesta on merkitty suojaviheralueeksi (EV). Tien-
pitäjä lunastaa alueella sijaitsevan asuinkiinteistön. Suojaviheralueelle on mahdollista toteuttaa 
meluntorjuntarakenteita. 
 
Tähän asemakaavan muutokseen liittyy muita erityisiä määräyksiä: 
 

YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO 
EV-alueelle saa sijoittaa yhdyskuntateknisiin järjestelmiin, verkostoihin ja niiden 
huoltoon liittyviä johtoja, putkia, rakennelmia, rakennuksia ja laitteita. 
 
 
 

4.7. Kaavan vaikutukset 
Rakennettu ympäristö, kaupunkikuva ja kulttuuriperinnön vaaliminen 
Alueella sijaitseva 1957 valmistunut asuinrakennus ja sen pihapiirissä sijaitsevat talousrakennuk-
set puretaan melunsuojauksen tieltä. Meluntorjuntarakenteet muuttavat alueen maisemaa. Suun-
nittelualueen kohdalle tiesuunnitelmaluonnoksissa on esitetty meluvalleja (tsv +6,0 m), melukai-
teita (tsv +2,0 m) ja meluseiniä (tsv +4,0). 
 
Tekninen huolto 
Suojaviheralueelle toteutetaan meluntorjuntarakenteita. 
 
Yhdyskuntarakentamisen kustannukset 
Yhdyskuntarakentamisen kustannukset liittyvät tiesuunnitelman toteuttamiseen. Muutokset to-
teuttaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Rakenteiden kunnossapidon kustannuksista sovitaan 
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Kouvolan kaupungin kesken. 
 
Liikenne 
Kaavamuutos liittyy valtatien 15 tiesuunnitelman ratkaisuihin. Valtatien 15 parantaminen on Ky-
menlaakson suurimpia liikennehankkeita. 
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Sosiaalinen ympäristö ja palvelut 
Alueella ei sijaitse palveluita. 
 
Viheralueet ja luonnonympäristöt 
Asemakaavamuutoksen alueella ei sijaitse yleisiä virkistysalueita. Alueella sijaitsee metsäsaarek-
keita, joista osa todennäköisesti raivataan melunsuojauksen toteuttamisvaiheessa. 
 
 
 
4.8. Ympäristön häiriötekijät 
Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Vehkasuontien ympäristön melunsuojauksen toteut-
taminen valtatien 15 liikennemelua vastaan, joten kaavamuutoksella on ympäristön häiriötekijöitä 
vähentävä vaikutus. Meluntorjunnan toteuttamisella Vehkasuontien ympäristön asuinkorttelit saa-
daan valtioneuvoston päätöksen mukaisille melutason ohjearvot alittavalle alueelle. Kaakkois-
Suomen ELY-keskus on todennut lunastavansa valtatietä 15 lähinnä olevia rakennuksia ja kiin-
teistöjä, jotta alueelle on mahdollista toteuttaa meluntorjuntaa. 
 
Asemakaavalla kumotaan korttelin 2234 kaavan mukainen rakentumaton ohjeellinen rakennus-
paikka, joka sijaitsee alueella, jolla valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaiset melutasojen 
ohjearvot ylittyvät. Kortteli 2234 sijaitsee Vehkasuontien pohjoispuolella lähellä valtatietä 15. Kort-
telin 2234 valtatien puoleinen rakentamaton osa käsittää kaavan mukaisesti kolme rakennuspaik-
kaa, jotka ovat kaikki saman yksityisen maanomistajan omistuksessa. Yhden rakennuspaikan 
kumoutuessa kortteliin valtatien puoleiselle osalle jää kaksi rakentamatonta ja valtatien rakentu-
essa melulta suojattua rakennuspaikkaa. 
 
 
4.9. Kaavamerkinnät ja -määräykset 
Kaavamerkinnät ja -määräykset ilmenevät kaavakartalta. 
 
4.10. Nimistö 
Kaavamuutoksella ei tehdä nimistömuutoksia. 
 
 
 

 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TOTEUTUS JA AJOITUS 

 
Asemakaavan muutos valmistuu hyväksymismenettelyyn loppuvuodesta 2019 ja sen hyväksyy 
kaupunginvaltuusto. Kaavamuutos ja kaavan kumoaminen mahdollistaa valtatien 15 Kotka-Kou-
vola parantamista koskevan tiesuunnitelman hyväksymisen ja suunnitelmaan kuuluvien liikenne-
järjestelyjen ja melunsuojauksen toteuttamisen. Tiesuunnitelman mukaisten toimenpiteiden to-
teuttamisesta vastaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 
 
 
 
 
Kouvolassa 2.10.2019 
 
 
 
 
Anne Kangasniemi-Kuikka   Olli Ruokonen 
kaupunginarkkitehti    kaavoitusinsinööri 


