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Yleisen alueen suunnitelmaselostus 

Alueen nimi:  Alakylän meluvallin kasvillisuus välillä Hanskilantie - Haminantie 

Piirustusnumero:  8-34.1   Pvm: 2.6.2021 

Selostuksen laati: Liisa Mäkitalo  Pvm: 2.6.2021 

Selostuksen hyväksyi: Tapani Vuorentausta  Pvm. 3.6.2021 

  Tekninen lautakunta  Pvm:  

 
Lähtökohdat ja nykytilanne 

Suunnittelukohde sijaitsee Kouvolan Kankaron (8.) kaupunginosassa. Ylei-
sen alueen suunnitelma koskee Alakyläntien meluvallia välillä Hanskilantie 
– Haminantie ja se on esitetty piirustuksessa nro 8-34.1.  

Alueella on voimassa oleva asemakaava. Meluvalli on välillä Hanskilantie – 
Kymenraitti ja Palovartijantie – Haminantie kaavassa merkinnällä PI, istu-
tettava puistoalue ja välillä Kymenraitti – Palovartijantie merkinnällä VP, 
puisto. Suunnittelualue rajautuu etelässä ja lounaassa Alakyläntiehen, luo-
teessa ja pohjoisessa asuinkiinteistöihin, ja kiinteistöjen omistajien kanssa 
on neuvoteltu meluvallilla tehtävistä kunnostustoimenpiteistä. 

Kasvillisuuden saneerauksen lähtökohtana ovat suuret kuusikot Hanskilan-
tie – Palovartijantie -välillä, joita alueen asukkaat ovat toivoneet poistetta-
viksi. Kuusikot varjostavat tontteja, ja ovat jo tilaan nähden liian suuria. Sa-
malla uusitaan puu- ja pensasistutuksia myös vallin Palovartijantien ja Ha-
minantien välisellä osuudella. 

Hankkeen sisältö  
Laajuus ja kustannusarvio:  

Kunnostettavan alueen laajuus on noin 2 ha.  

Kustannusarvio on 164 000 € (alv 0%), joka sisältää myös suunnittelun ja 
rakennuttamisen kustannukset. 

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet: 

Koko suunnittelualueen pituudella oleva poppelirivistö on esitetty suunnitel-
massa toistaiseksi säilytettäväksi. Ne ovat melko iäkkäitä, mutta hyväkun-
toisia. Yhtenäisellä täysikasvuisella puurivistöllä on kaupunkikuvallisesti 
sekä ekologisesti merkittävä vaikutus, ja ne suojaavat uusia istutuksia 
paahteelta ja tuulelta kasvuunlähdön aikana. Poppeleista hyötyvät myös 
muutamat niistä riippuvaiset perhoslajit, kuten poppelilaahusvenhokas, 
haapaperhonen ja poppelikiitäjä.  
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Joitakin poppeleita saatetaan kuitenkin joutua poistamaan kuusien kaa-
dossa tarvittavien koneiden ja ajoneuvojen vaatiman tilan vuoksi. Poppelei-
den kuntoa seurataan, ja sitten kun niiden poisto tulee ajankohtaiseksi, sel-
vitetään onko uudelle puuriville tarvetta ja vaihdetaanko puulajia. 

Suuret kuusikot poistetaan suunnitelmassa esitetyiltä alueilta ja niiden jäl-
jiltä maanpintaa nostetaan vähintään 50cm vallin leveydestä riippuen. Kuu-
sikoiden tilalle istutetaan pieniä (maks. korkeus 8 metriä) lehtipuita kuten 
erilaisia pihlajia, hapsuharmaaleppää tai rusotuomia, korkeita pensasryh-
miä sekä pienempiä ja kasvutavaltaan tiiviimpiä serbiankuusia sekä pyl-
väskatajia. Vallin tonttien puoleisiin rinteisiin istutetaan matalia pensaita, 
kuten seppelvarpua, lamoherukkaa ja erilaisia angervoja.  

Vallin nykyiset, hyväkuntoiset pensasistutukset säilytetään. Kymenraitin, 
Palovartijantien ja Haminantien puoleisiin päätyihin tehdään uudet istutuk-
set lehtipuista ja pensaista.  

Vallin Hanskilantien puoleisesta päädystä poistetaan huonokuntoisia koi-
vuja sekä istutetaan serbiankuusiryhmiä. 

Kasvillisuudessa käytetään kestäviä ja näyttäviä puu- ja pensaslajeja. Leh-
västöissä ja kukinnoissa huomioidaan vuodenaikojen vaihtelut, kuten ku-
kinta ja syysväritys. 

Nykyiset meluaidat säilytetään.  

Kuusikoita ja niiden välittömässä läheisyydessä olevia puita lukuun otta-
matta vallin ja meluaitojen tonttien puoleinen kasvillisuus esitetään säilytet-
täväksi. Mahdollisten yksittäisten puiden poistot katselmoidaan alueella tar-
vittaessa ennen vihertöiden aloitusta. 

 

Tasaus ja kuivatus: 
Poistettavien kuusikoiden alueilta vallin korkeutta nostetaan. Muutoin vallin 
kuivatus noudattaa pääpiirteissään alueen nykyisiä järjestelmiä. Nurmialu-
eilla tasataan ja poistetaan mahdolliset kivet ja kannot.  

Kunnossapito 
Meluvallin hoitoluokitus on A3 (käyttö- ja suojaviheralueet). 
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