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Yleisötilaisuus Kulotien alueen kaavamuutoksesta sekä katujen ja vesihuollon 

suunnitelmista 5.11.2019 

MUISTIO 

Aika: 5.11.2019 klo 17:00-19:00 

Paikka:  Kouvolan Tekniikka- ja ympäristötalo (Valtakatu 33, Kuusankoski), juhlasali 

Läsnä: Kouvolan kaupunki: Olli Ruokonen (kaavoitusinsinööri), Jane Maunu 

(suunnitteluinsinööri), Antti Nyberg (rakennuttajapäällikkö), Susanna Lääveri 

(kaavoitusinsinööri) 

 Kouvolan Vesi Oy: Mikko Tiainen (suunnitteluinsinööri) 

 

 Olli Ruokonen avasi tilaisuuden toivottamalla kaikki tervetulleiksi. Tilaisuuden 

järjestäjien esittäytymisen jälkeen Olli, Jane ja Mikko esittelivät 

kaavamuutosluonnoksen sekä katujen ja vesihuollon saneerauksen suunnitelmia. 

Kaavan valmisteluvaiheesta ja yhdyskuntateknisen suunnittelun kanssa pidettävästä 

yhteisestä yleisötilaisuudesta on tiedotettu asukkaita kirjeitse. 

Kaavamuutos: Kulotien (06/006) kaavamuutos tuli vireille 12.6.2019. Kaavahankkeen 

valmisteluvaiheen aineistot (kaavaluonnos) ovat nähtävillä mielipiteen antoa varten 

30.10.-29.11.2019. Kaavamuutoksen tavoitteena on ajanmukaistaa alueen 

asemakaava vastaamaan olemassa olevaa tilannetta ja nykypäivän maankäytöllisiä 

tarpeita. Kaavamuutoksella mahdollistetaan alueen pienimuotoinen 

täydennysrakentaminen ja huomioidaan alueella olevat kaupunkikuvalliset arvot. 

Kaavaan kuuluu korjaus- ja rakentamistapaohje. Kaavasuunnittelun aikana tehdään 

Kulotien katusuunnittelua. Kaava- ja katusuunnittelun yhteydessä arvioidaan katu- ja 

korttelialueiden rajauksia. Kaavaluonnoksessa korttelialueita on esitetty 

laajennettavaksi Kulotiellä/Havumetsäntiellä. Korttelialueiden laajentamiset johtavat 

tonttien laajentamiseen (mahdollinen maan ostaminen, lohkominen). Asukkaita 

kehotettiin seuraamaan kaavamuutoksen etenemistä. Tilaisuudessa kerättiin 

tiedotuslistaa. Jatkossa henkilökohtainen tiedottaminen kaavaprosessin etenemisestä 

suoritetaan sähköpostitse. Kaavahankkeen verkkosivut: www.kouvola.fi/kulotie 

Katusuunnittelu: Alueen katujen rakennekerrokset uusitaan ja kadun kuivatusta 

parannetaan. Havumetsäntien liittymässä sekä Kulotien alkupäässä on ollut 

hulevesiongelmia. Hongistontielle tulee painanteellinen poikkileikkaus. Kulotielle ja 

Havumetsäntielle tulee reunakivellinen poikkileikkaus. Kadut kuivatetaan reunakivien 

vieressä tai painanteissa oleviin ritiläkaivoihin ja sieltä ne johdetaan alueelle 

rakennettavaan hulevesijärjestelmään. Katusuunnitelma tulee nähtäville loppuvuoden 

aikana. 

Vesihuollon suunnittelu: Alueen vesi- ja viemäriverkko saneerataan ja alueelle 

rakennetaan hulevesiviemäri. Saneerauksesta peritään saneerausmaksu kulloinkin 

voimassa olevan hinnaston mukaisesti (1.3.2019 hinnaston mukainen maksu  

http://www.kouvola.fi/kulotie
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2199,40€). Työhön kuuluu tonttijohtojen saneeraus kadulta kiinteistön rajalle ja 

liitokset vanhoihin tonttijohtoihin. Tonttien sisäpuolella olevat johdot ovat tontin 

omistajan vastuulla. Kiinteistölle rakennetaan hulevesihaara. Hulevesiliittymämaksu 

on kaavan mukaisesta rakennusoikeudesta riippuvainen 500,10€-1333,60€. 

Katu- ja vesihuollon työt toteutetaan tämän hetken tiedon mukaan vuosina 2020-

2021. 

Esitysten jälkeen käytiin keskustelua suunnitelmista. Yleisen keskustelun jälkeen 

alueita tutkittiin karttojen äärellä ja asukkailla oli mahdollista kysyä yksityiskohtaisia 

omaa tonttia koskevia kysymyksiä. 

Yleisen keskustelun aikana tulleita kysymyksiä ja vastauksia: 

 Tuleeko suunnitelmat toteutumaan tässä taloudellisessa tilanteessa? 

o Kadun ja vesihuollon saneerauksia on tehtävä heikosta taloudellisesta 

tilanteesta huolimatta, korjattavaa on paljon. Hankkeen ajankohta voi 

muuttua, mutta näillä näkymin se on toteutumassa. 

 

 Kolmiot muilla teillä tukevat ylinopeuden ajamista.  

o Selvitetään liikenneinsinöörin kanssa mahdolliset muutokset nykyisiin 

väistämisvelvollisuuksiin. 

 

Tilaisuuden jälkeen asiaa on tarkasteltu ja päädytty seuraavanlaiseen 

ratkaisuun: Pääsuunnaksi vaihdetaan Hongistontien länsiosa – 

Mäkitie. Kelotiellä säilytetään väistämisvelvollisuus ja Hongistontien 

itäpuolelle (Mäkitien liittymään) laitetaan väistämisvelvollisuus. 

 

 Hongistontien korotettu kevyen liikenteen väylä loppuu kesken, aiheuttaa 

vaaratilanteita. 

o Selvitetään tarve jalkakäytävän jatkamiselle Honginstontiellä välille 

Kelotie-Kulotie. 

 

Tilaisuuden jälkeen asiaa on tarkasteltu ja päädytty seuraavanlaiseen 

ratkaisuun: Rakennetaan Kelotien itäpuolelle lyhyt osuus kevyen 

liikenteen väylää. Rakennetaan Hongistontielle korotettu suojatie em. 

kohtaan ja lyhyt osuus kevyen liikenteen väylää Hongistontien 

eteläpuolelle Mäkikadulle. Mäkikadulle on kaavailtu kevyen liikenteen 

verkoston paikallisreittiä, joka toteutuu myöhemmin. 

 

 Nyt kun suunnitellaan Hongistontietä, niin miksei suunnitella samalla kertaa 

enemmän/katua paremmaksi? 

o Tilaisuus on järjestetty juuri tätä varten, että asukkaat voivat esittää 

näkemyksiään/huomioita suunnittelun alla olevista kohteista. Nämä 

esitetyt huomiot/näkemykset otetaan huomioon jatkosuunnittelussa. 
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 Autoilijoiden vauhti on monesti kova, kaduille toivotaan korokkeita. Tällä 

hetkellä ympäristö ei tue 30 km/h nopeutta. 

o Katusuunnittelija harkitsee alueelle nopeusmittausta.  

 

Tilaisuuden jälkeen asiaa on tarkasteltu ja päädytty seuraavanlaisen 

ratkaisuun: Hongistontien kohdalta on päädytty yllä mainittuihin 

ratkaisuihin. Havumetsäntielle tullaan tekemään nopeusmittaus. 

Saatujen tulosten perusteella tehdään päätökset tarvittavista 

toimenpiteistä. 

 

 Voisiko Mäkikadun suunta olla pääsuunta? 

o Idea kirjattiin ylös. 

 

Tilaisuuden jälkeen on päädytty muuttamaan Mäkikadun suunta 

pääsuunnaksi. 

 

 Kuinka syvä kaivanto on? 

o Syvyydet ovat tonttikohtaisia, yleensä tonttijohdot ovat noin kahden 

metrin syvyydessä. 

 

 Miten hulevesien käsittely poikkeaa jätevedestä? 

o Hulevedet eivät tarvitse erillistä puhdistusta, koska se koostuu 

enimmäkseen sadevesistä. Hulevesiä ei ohjata jätevesien kanssa 

samaan viemäriin, koska se kuormittaa turhaan jätevesipuhdistamoa. 

 

 Voiko hulevesiviemäriin liittymisestä saada vapautuksen? 

o Liittymisestä on mahdollista hakea vapautusta vesihuoltolain 

mukaisesti, mikäli liittymiskustannukset nousisivat kiinteistöllä 

kohtuuttomiksi ja hulevedet voidaan käsitellä kiinteistöllä 

asianmukaisesti muilla tavoin. Vapautus liittymisestä ei myöskään saa 

vaarantaa laitoksen taloudellista asemaa hoitaa alueen 

hulevesiviemäröintiä. Vapauttamishakemuksen hyväksymisestä tai  

hylkäämisestä päättää Kouvolan ympäristösuojeluviranomainen. 

Lähtökohtaisesti liittyminen on pakollista. 

 

 Onnistuuko hulevesiviemärien hoitaminen ilman kiinteistökohtaisia 

pumppaamoja? 

o Huleveden runkoviemäri rakennetaan jäteveden runkoviemärin 

yläpuolelle, mutta tonttihaarat pyritään toteuttamaan hieman 

pienemmällä kaltevuudella kuin jäteveden haarat, jotta liitoskorko 

saataisiin mahdollisimman alas ja lähelle jäteveden liitoskorkoa. 

Suunnittelu on kuitenkin vielä kesken. 
 

 Toteutetaanko ilmajohdot samassa hankkeessa maahan vai kaivetaanko 

vasta valmistunut katu uudestaan auki? 

o Valaisinpylväät vaihdetaan katusaneerauksen yhteydessä ja johdot 

sijoitetaan maahan, koskee myös sähköjohtoja.  
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 Kulut kuulostavat kohtuuttoman suurilta. 

o Tulevista kuluista on ilmoitettu ennakkoon ja niistä on tulossa vielä 

lisätietoa. Ensimmäiset 40% maksusta peritään urakan alkaessa ja 

loput 60% tulee maksettavaksi työn valmistuttua. 

 

 Kuuluuko hulevesiin vuosimaksuja tai käyttömaksuja? 

o Vuosimaksuja tai erillisiä käyttömaksuja ei ole. 


