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Kouvolan kaupunki 
Kaupunkisuunnittelu 

Liite 2 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 

VEHKASUONTIE 
Pvm. 
Täyd. 

22.2.2019 
2.10.2019 

Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 31, Myllykoski, korttelin 
2238 osaa sekä maatalousaluetta. 
 
Asemakaavan kumoaminen koskee korttelin 2234 osaa sekä maatalous-
aluetta. 
 
Asemakaavan muutoksella muodostuu kaupunginosan 31, Myllykoski, 
suojaviheraluetta. 
 

  
  

Asemakaava 31/006   
Diaari / TELA 6314/10.02.01/2019   

  
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa alueen asukkaita, jär-
jestöjä, kunnan ja valtion viranomaisia sekä muita osallisia varten. Siinä esitetään kaavahankkeen 
perustietojen lisäksi suunnitelma osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämisestä sekä vaikutus-
ten arvioinnista. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavoitustyön ajan kohteen omalla internet-
sivulla osoitteessa www.kouvola.fi/vehkasuontie ja sitä täydennetään tarvittaessa. 
 

 

Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 

Suunnittelu-
alue 

Suunnittelualue sijaitsee valtatien 15 varrella Vehkasuontien kohdalla noin 3 km 
päässä Myllykosken keskustaajamasta koilliseen. Suunnittelualue on laajuudel-
taan noin 1,3 ha. 

 

 

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti opaskartalla. 
 

Aloite Tarve asemakaavan muutokselle on tullut ilmi valtatien 15 tiesuunnittelun yhtey-
dessä vuonna 2019. 

Tavoite Asemakaavan muutoksen ja asemakaavan kumoamisen tavoitteena on mahdol-
listaa valtatien 15 parantamisen yhteydessä suunniteltujen liikenneyhteyksien ja 
meluntorjunnan toteuttaminen Vehkasuontien ympäristössä Myllykosken Kurki-
suolla. 
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Nykytilanne Suunnittelualue sijaitsee valtatien 15 varrella noin 3 km päässä Myllykosken kes-
kustaajamasta koilliseen. Suunnittelualue käsittää valtatien 15 ja Vehkasuontien 
risteyksen kohdalla olevia alueita valtatien länsipuolella. Alueella sijaitsee asuin-
käytössä oleva rakennuspaikka, jonka päärakennus on valmistunut vuonna 1957. 
Vehkasuontie kulkee suunnittelualueen halki. 
 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus on laatimassa tiesuunnitelmaa valtatielle 15 välillä 
Kotka-Kouvola. Suunnitelman tavoitteena on parantaa valtatie keskikaiteelliseksi 
ohituskaistatieksi. Tien parantamiseen kuuluu meluntorjunnan toteuttaminen. Val-
tatien länsipuolella Vehkasuontien ympäristössä on asemakaavassa asumiseen 
tarkoitettuja alueita. Melusuojaus vaatii tilavarauksen valtatien ja asutuksen vä-
lissä. Nykytilanteessa suunnittelualueella sijaitseva valtatietä lähimpänä oleva ra-
kennuspaikka on yli 65 dB(A) melualueella.  

    

 
Kuva 2. Kaavamuutosalueen alustava rajaus on merkitty alueen ortoilmakuvaan 2015. 

 

 
Kuva 3. Vehkasuontien ja valtatien 15 risteys. 

 

  
Kuva 4. Ote Kouvolan kaupungin meluselvityksestä (WSP Finland Oy, 2016). 

 
Maanomistus Suunnittelualue on pääosin yksityisomistuksessa. Kouvolan kaupunki omistaa 

osan Vehkasuontien alueesta. 
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Kaavatilanne  

Suunnittelualueeseen vaikuttaa kolme kaavatasoa - maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava - 
joista yleispiirteisempi kaava ohjaa aina yksityiskohtaisempaa kaavaa. 
 

  
Kymenlaakson maakuntakaava 
Alueella on voimassa ympäristöministe-
riön vahvistama maakuntakaava Taaja-
mat ja niiden ympäristöt. Suunnittelu-
alue on merkitty taajamatoimintojen 
alueeksi (A), jolla on säilytettäviä vähin-
tään maakunnallisesti merkittäviä ra-
kennuskulttuurikohteita (/s). Valtatie 15 
on merkitty kaksiajorataiseksi valta-
tieksi. 
  

Kuva 5. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti 
merkittynä tähdellä Kymenlaakson maakunta-
kaavojen yhdistelmään. 

 

Anjalankosken taajamayleiskaava 
Alueella on voimassa Anjalankosken 
kaupunginvaltuuston 24.3.2003 hyväk-
symä Anjalankosken taajamayleis-
kaava. Suunnittelualue on merkitty 
pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi 
(AP). Alueen koillispuolella sijaitseva 
valtatie 15 on merkitty yleiskaavassa 
valtatieksi. Suunnittelualueen kaak-
kois- ja luoteispuoliset alueet on mer-
kitty maatalousalueeksi (MT). 
 

 
Kuva 6. Suunnittelualue merkitty tähdellä Anja-
lankosken taajamayleiskaavaan. 

 
Asemakaava 
Alueella voimassa oleva asemakaava 
on hyväksytty 30.11.1974. Korttelit 
2238 ja 2234 ovat asemakaavassa 
merkitty omakotirakennusten ja muiden 
enintään kahden perheen talojen kort-
telialueeksi (AO). Korttelissa 2238 si-
jaitseva pihipiiri käsittää kiinteistön, 
joka on osittain korttelialueella ja osit-
tain asemakaavattomalla alueella. 
Korttelissa 2234 on toteutumaton ase-
makaavassa ohjeellinen tontti. Kortteli-
alueilla tehokkuusluvuksi on merkitty 
e=0,15, jolloin suunnittelualueen ra-
kennusoikeudeksi muodostuu kortte-
lissa 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 kaakkois- ja luoteis-
puolelle on merkitty maatalousaluetta 
(M).  
 

 
Kuva 7. Ote ajantasa-asemakaavasta. Kaava-
muutosalueen alustava rajaus on merkitty ku-
vaan punaisella viivalla. 
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Vaikutusten arviointi 

  
Kaavasuunnitelman vaikutuksia selvitetään aluetta koskevien perusselvitysten, laadittavien selvitys-
ten ja maastokäyntien, sekä osallisilta ja viranomaisilta saatavan palautteen avulla. Kaavan välittömiä 
ja välillisiä vaikutuksia arvioidaan suhteessa: 

1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 
2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 
3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin 
4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen 
5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. 

 
Vaikutusalue on lähiympäristö, joka tarkentuu suunnittelun kuluessa. 
 
Selvitysten pohjalta tehtävä vaikutusten arviointi sisältyy kaavaselostukseen. 

 

 
Olemassa ole-
vat selvitykset: 
 

 

 Vt 15 parantaminen välillä Kotka (Rantahaka) - Kouvola (Tykkimäki), tie-
suunnitelman luonnosaineisto 

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

 Vt 15 Rantahaka-Kouvola Tiesuunnitelman luontoselvitys (Luontoselvitys 
Kotkansiipi, 2018) 

 Kouvolan kaupungin meluselvitys (WSP Finland Oy, 2016) 

 Kotka-Kouvola valtatie 15 parantamishankkeen tiesuunnitelma-alueen mui-
naisjäännösinventointi 2018 (Mikroliitti Oy, 2018) 

Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestely 

  
Kaavoitusprosessi järjestetään siten, että osallisilla eli alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumi-
seen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä niillä viranomaisilla ja 
yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus osallistua kaavan valmiste-
luun, arvioida kaavan vaikutuksia ja kertoa mielipiteensä asiasta. 

 
 
Osalliset 

 

Tässä kaavamuutoksessa osallisia ovat: 

 Suunnittelualueen ja lähialueiden kiinteistöjen omistajat ja haltijat 

 Kaakkois-Suomen ELY-keskus 

 Kymenlaakson museo 

 Museovirasto 

 Kymenlaakson pelastuslaitos 

 Kymen Vesi Oy 

 Telia Oyj ja Elisa Oyj 

 KSS Lämpö Oy ja KSS Verkko Oy 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma toimitetaan tiedoksi Kaakkois-Suomen ELY–
keskukselle. MRL 66 §:n mukainen viranomaisneuvottelu järjestetään tarvittaessa. 
 

Kaavoituksen  
eteneminen 

 
Kaavan laadinta on monivaiheinen suunnittelu-, vuorovaikutus- ja päätöksentekoprosessi, jolle 
maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) antaa yleiset puitteet. Kaavaprosessiin kuuluu aloitus-, valmis-
telu-, ehdotus- ja hyväksymisvaiheet. 
 
Alla oleva kuvaus on yleispiirteinen ja eri vaiheiden painotus voi vaihdella tapauskohtaisesti. Ase-
makaavan muutos ei ole merkitykseltään vähäinen, joten kaavamuutoksen hyväksyy kaupun-
ginvaltuusto. 
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Tavoiteaikataulu, mikäli kaavamuutoksesta ei jätetä muistutuksia tai siitä ei valiteta 

Suunnitteluvaihe Toimenpide ja viittaus Maankäyttö- ja rakennuslakiin Aikataulu 

ALOITUS- ja VALMISTE-
LUVAIHE 

Asemakaava kuulutetaan vireille (MRL 63 §, MRA 30 §) 
27.2.2019 

 Viranomaisneuvottelu (MRL 66 §, MRA 26 ja 31 §) ei järjestetä 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittely (MRL 62 §) 27.2.–28.3.2019  
 

 Valmisteluvaiheen kuuleminen, kaavaluonnos (MRA 30 §) 27.2.–28.3.2019  
 

EHDOTUSVAIHE 

 
Kaavaehdotus valmis, arvioitu teknisen lautakunnan kä-
sittely 

syksy 2019 

 Julkinen nähtävillä olo 30 vrk (MRL 65 §, MRA 27 §, MRA 28 §) syksy 2019 

HYVÄKSYMISVAIHE Suunnitteilla olevan kaavamuutoksen hyväksyy: Kaupunginvaltuusto 

 Arvioitu hyväksymiskäsittely ja kaavan hyväksyminen 
(MRL 52 §) 

loppuvuosi 2019 

 Kaavan voimaantulo (MRA 93 §) alkuvuosi 2020 

 
 
 

 
 
 

  

Asemakaavan 
laatija 

Olli Ruokonen 
Kaavoitusinsinööri, Kouvolan kaupunki, Asuminen ja ympäristö 
PL 32, 45701 Kuusankoski   
Puhelin: 020 615 9235 email: etunimi.sukunimi@kouvola.fi  
 
Anne Kosonen 
Suunnitteluavustaja, Kouvolan kaupunki, Asuminen ja ympäristö 
PL 32, 45701 Kuusankoski 
Puhelin: 020 615 4065 email: etunimi.sukunimi@kouvola.fi 
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Kaavoituksen kulku sekä viestintä- ja osallistumissuunnitelma 

ALOITUS- ja  
VALMISTELUVAIHE 

Tiedottaminen Miten voin vaikuttaa? 

 
Kaavoitus alkaa eli tulee vireille 
ja siihen laaditaan osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma (OAS). 
 
Kaavan sisältöä tarkennetaan 
laatimalla luonnoksia, selvityk-
siä ja arvioimalla luonnosten 
vaikutuksia. 
 
Lopputuloksena syntyy kaava-
luonnos 

Kaavan vireille tulosta ja valmisteluvaiheen alkami-
sesta tiedotetaan (OAS, kaavaluonnos, sekä muu 
kaavaan liittyvä aineisto asetetaan nähtäville): 

 kuulutus Kouvolan Sanomissa 

 Tekniikka- ja ympäristötalon 2. kerroksen yh-
dyskäytävällä 

 kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla 

 www.kouvola.fi/vehkasuontie 
 

Viranomaisille ja alueen yhdyskuntatekniikkaan liit-
tyville toimijoille toimitetaan valmisteluvaiheen asia-
kirjat. 
 
Suunnittelualueen ja siihen rajautuvien kiinteistöjen 
omistajia ja haltijoita tiedotetaan kaavamuutoksesta 
kirjeitse. 
 

OAS:sta voi esittää määräaikaan mennessä 
suullisen tai kirjallisen mielipiteen suoraan 
kaavoittajalle (ks. yhteystiedot alla) 
 
Kaavaluonnoksesta voi esittää määräaikaan 
mennessä suullisen tai kirjallisen mielipiteen 
suoraan kaavoittajalle (ks. yhteystiedot alla) tai 
kirjaamoon osoitteella: 
 
Kouvolan kaupunki / Asuminen ja ympäristö, 
kirjaamo 
PL 32 45701 KUUSANKOSKI 
tai 
asuminenjaymparisto(at)kouvola.fi 

 
Kaavasta jätetyt mielipiteet kirjataan osaksi 
kaavan valmisteluasiakirjoja. 

 
Lausunnot pyydetään tarvittaessa viranomai-
silta ja yhteisöiltä, joiden toimialaa suunnitte-
lussa käsitellään. 

EHDOTUSVAIHE Tiedottaminen Miten voin vaikuttaa? 

Kaavaluonnosten pohjalta laadi-
taan kaavaehdotus, jossa huo-
mioidaan osallisten esittämät 
mielipiteet.  

 
Kaavaehdotus esitellään tekni-
selle lautakunnalle (tela), jonka 
päätöksellä ehdotus asetetaan 
julkisesti nähtäville 30 päiväksi. 

Kaavaehdotuksen nähtävillä olosta tiedotetaan  

 Kouvolan Sanomissa 

 kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla 

 kaupungin internetsivuilla 

 kirjeitse muussa kunnassa asuvalle maaomis-
tajalle. 

 
Kaavaehdotus, -selostus ja muu aineisto asetetaan 
nähtäville: 

 Tekniikka- ja ympäristötalon 2. kerroksen yh-
dyskäytävän ilmoitustaululle 

 www.kouvola.fi/vehkasuontie 

Kaavaehdotuksesta voi esittää sen nähtävänä-
oloaikana tekniselle lautakunnalle osoitetun kir-
jallisen muistutuksen osoitteella: 
 
Kouvolan kaupunki / Tekninen lautakunta, Tek-
niikka- ja ympäristötalo 
PL 32, 45701 KUUSANKOSKI 
tai 
asuminenjaymparisto(at)kouvola.fi 

 
Kaavoittaja antaa muistutukseen vastineen. 
Vastine toimitetaan niille muistutuksen teh-
neille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja 
osoitteensa ilmoittaneet. 

 
Lausunnot pyydetään tarvittaessa viranomai-
silta ja yhteisöiltä, joiden toimialaa suunnitte-
lussa käsitellään. 

HYVÄKSYMISVAIHE Tiedottaminen Miten voin vaikuttaa? 

Kaupunginvaltuusto hyväk-
syy kaavan.  
 
Kaava saa lainvoiman noin 1,5–
2 kuukautta Teknisen lautakun-
nan päätöksestä, mikäli siitä ei 
valiteta. 

Kaavan hyväksymisestä tiedotetaan: 

 www.kouvola.fi/vehkasuontie 

 ilmoittamalla muistutuksen tekijöille ja kuntalai-
sille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet kaa-
van nähtävillä oloaikana. 
 

Kaavan voimaantulosta ilmoitetaan: 

 virallisilla ilmoitustauluilla 

 kaupungin internet-sivuilla 

 www.kouvola.fi/vehkasuontie 

Valtuuston päätöksestä on mahdollista valittaa 
Itä-Suomen hallinto-oikeuteen valitusaikana (30 
vrk päätöksestä). Itä-Suomen hallinto-oikeuden 
päätöksestä on mahdollistaa valittaa korkeim-
paan hallinto-oikeuteen (KHO), jos KHO myön-
tää valitusluvan. 

 
 


