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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1. Tunnistetiedot
Kunta
Yleiskaavan nimi
Yleiskaavatunnus:
Kaavan laatija: Kouvolan
yleiskaavoitus

KOUVOLAN KAUPUNKI
Kullasvaara-Tykkimäki osayleiskaava
YK4/9
kaupunki, Tekniikka ja ympäristö, Kaupunkiympäristön suunnittelu,

Aloitusvaihe
Vireilletulon käsittely, Tela
Kaavan vireilletulo
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittely
Viranomaisneuvottelu

26.6.2018 § 154
4.7.2018
4.7.-31.8.2018
4.10.2018

Valmisteluvaihe
Kaavaluonnos, Tela
Kaavaluonnos nähtävillä
Valmisteluvaiheen yleisötilaisuus

14.5.2019 § 96
22.5.-12.8.2019
5.6.2019

Ehdotusvaihe
Kaavaehdotus, Tela
Kaavaehdotuksen nähtävilläolo
Viranomaisneuvottelu

21.9.2021 § 177
11.11.-22.12.2021
18.1.2022

Hyväksyminen
Tela, muistutusten vastineet
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
Voimaantulo
1.2. Kaava-alueen sijainti
Suunnittelualue käsittää valtatiehen 6 rajautuvia alueita Tykkimäen kaupunginosan itäpuolella,
noin viiden kilometrin päässä Kouvolan ydinkeskustasta koilliseen. Yleiskaavaluonnoksen laajuus
on noin 3 km².

Kuva 1. Osayleiskaavan likimääräinen sijainti opaskartalla.
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1.3. Yleiskaavan tarkoitus ja perustelut
Osayleiskaavan tavoitteena on:
•
•
•
•

tarkastella Tykkimäen ja Kullasvaaran ympäristössä valtatien 6 lähialueen maankäyttöä
ja liikennejärjestelyjä
edistää rautatieverkkoon liittyvien logistiikkatoimintojen kehittämistä
tutkia Kullasvaaran liittymäalueen ympäristössä sijaitsevien alueiden soveltuvuutta palvelujen alueeksi sekä työpaikkarakentamisen alueeksi.
tarkastella alueen haja-asutusluonteisen asutuksen suhdetta suunnittelualueen kehitettäviin yritysalueisiin ja liikenneväyliin

Kaavoitus on aloitettu Kouvolan kaupungin aloitteesta. Valtatien 6 osalta on ollut tarve päivittää
tien yleissuunnitelmaratkaisua yhteistyössä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Suunnittelualueella on noussut tarve tarkastella suunniteltuja liikennejärjestelyjä sekä valtatiehen rajautuvaa maankäyttöä. Suunnittelulla on tarkoitus edistää Kullasvaaran logistiikka-alueen kehittymistä sekä Tykkimäen ympäristön palveluita.

Kuva 2. Osayleiskaava-alueen sijainti merkittynä punaisella ympyrällä.
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2. TIIVISTELMÄ
2.1. Hankkeen taustatietoja
Osayleiskaavan tavoitteena on tarkastella Tykkimäen ympäristössä valtatiehen 6 rajautuvaa
maankäyttöä ja valtatien 6 yleissuunnitelmallista tilannetta. Yleiskaavalla edistetään rautatieverkkoon liittyvän logistiikkatoimintojen kehittämistä. Yleiskaavassa suunnitellaan logistiikka-alueen
ohella Vt6:n Kullasvaaran liittymäalue ja sen yhteydet Tykkimäen-Käyrälammen alueen nykyiseen ja suunniteltuun matkailu- ja virkistyspainotteiseen maankäyttöön.
Liikenneviraston (nyk. Väylävirasto) vuonna 2011 hyväksymän ja nyt jo vanhentuneet valtatien 6
parantamista koskevan yleissuunnitelman ratkaisuja on tarkasteltu uudelleen ja niitä on päivitetty.
Alueen yleiskaavoituksen yhteydessä on laadittu aluevaraussuunnitelma valtatielle 6 välille Tykkimäki-Häkämäki. Aluevaraussuunnitelma toimii osuudella tien yleissuunnitelmaratkaisuna ja hyväksytään osana osayleiskaavaa. Pääasialliset tavoitteet, eli valtatien 6:en palvelutason nostaminen ja eritasoliittymän sijoittaminen alueelle eivät ole muuttuneet aikaisemmasta. Aluevaraussuunnitelmassa Karjalankadun ja Vt6:en risteykseen osoitetaan eritasoliittymä, joka palvelee
yhteytenä RR-terminaaliin ja Kouvolan katuverkkoon. Valtatie 6 on suunniteltu parannettavaksi
suunnittelualueen länsipäästä Kullasvaaran eritasoliittymään asti kaksiajorataiseksi moottoritieksi
ja eritasoliittymästä itään nelikaistaiseksi keskikaidetieksi. Rinnakkaistieyhteys on aikaisemmasta
yleissuunnitelmasta poiketen suunniteltu valtatien eteläpuolelle.
2.2. Kaavaprosessin vaiheet
Kullasvaara-Tykkimäki osayleiskaava on listattu vuoden 2018 kaavoituskatsauksen yleiskaavojen työkohteena. Yleiskaava on tullut vireille kuulutuksella Kouvolan Sanomissa sekä kaupungin
ilmoitustaululla ja verkkosivuilla 4.7.2018. Yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten 4.7.-31.8.2018 välisenä aikana. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 4.10.2018.
Tekninen lautakunta hyväksyi osayleiskaavaluonnoksen kokouksessaan 14.5.2019 ja se asetettiin nähtäville tutustumista mielipiteiden esittämistä varten 22.5.-12.8.2019 väliseksi ajaksi. Asianosaisilta viranomaisilta pyydettiin lausunnot kaavaluonnoksesta. Kaava-alueen rajaus tarkentui
ja laajentui aloitusvaiheesta. Osayleiskaavaluonnoksesta saatiin yhteensä 19 lausuntoa ja 10 kirjallista mielipidettä. Mielipiteitä saatiin myös 5.6.2019 järjestetyssä yleisötilaisuudessa. Lausunnot, mielipiteet sekä niiden vastineet ovat kaavan oheismateriaalina. Tekniselle lautakunnalle on
esitelty kaavoitustilannetta 9.2.2021.
Valmisteluvaiheen jälkeen kaavakarttaan tehtiin muutoksia. Kaavaehdotuksen suunnitelmaratkaisuista käytiin keskustelua viranomaisten (ELY-keskus, Kymenlaakson liitto) kanssa työneuvottelussa 3.6.2021.
Tekninen lautakunta päätti hyväksyä kaavaehdotuksen ja asettaa sen nähtäville kokouksessaan
21.9.2021. Osayleiskaavaehdotus ja siihen liittyvät aineistot olivat MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n
mukaisesti julkisesti nähtävillä 11.11.-22.12.2021. Kaavaehdotusta esiteltiin osallisille ja kaavahankkeesta kiinnostuneille yleisötilaisuudessa Teams-sovelluksen avulla 24.11.2021. Kaavaehdotuksesta saapui 13 lausuntoa viranomaisilta ja muilta toimijoilta ja 7 muistutusta kuntalaisilta ja
muilta osallisilta. Lausunnot ja muistutukset sekä niiden vastineet ovat osayleiskaavan liitteenä.
Viranomaislausuntojen perusteella osayleiskaavakarttaan tehtiin vähäisiä tarkennuksia pohjavesien suojelua ja hulevesiä koskeviin merkintöihin ja määräyksiin. Osayleiskaavaa koskien järjestettiin MRL 66 §:n ja MRA 18 §:n mukainen kaavaehdotusvaiheen jälkeinen viranomaisneuvottelu
18.1.2021.
Tekninen lautakunta käsittelee osayleiskaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen ja muistutusten
vastineet sekä osayleiskaavakarttaan tehdyt vähäiset muutokset. Hyväksymiskäsittely suoritetaan keväällä 2022. Osayleiskaavan hyväksyy lopulta Kouvolan kaupunginvaltuusto.
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3. LÄHTÖKOHDAT
3.1. Kaavahankkeeseen liittyvät ja kaava-aluetta koskevat selvitykset ja suunnitelmat
Alla on mainittu osayleiskaavaa varten laaditut selvitykset ja suunnitelmat, sekä muut keskeiset
kaava-aluetta koskevat taustaselvitykset:
Liikenne ja infrastruktuuri:
• Valtatie 6 Tykkimäki-Häkämäki aluevaraussuunnitelma liitteineen (SitoWise 2021)
• Perussuunnittelun loppuraportti, Putkimuutos Kouvola Kullasvaara 2019-2020 (Neste
Engineering Solutions Oy, Gasgrid Finland Oy)
• Kullasvaara-Tykkimäki osayleiskaavan vesihuoltoselvitys (2021)
Rakennettavuus:
• Kullasvaaran rakennettavuusselvitys (Ramboll 2020)
Luonto:
• Kullasvaaran alueen liito-orava-arviointi (Luontoselvitys Kotkansiipi, 2021)
• Kullasvaara-Tykkimäki kaasuputkimuutoksen luontoselvitys (Luontoselvitys Kotkansiipi
2020)
• Kullasvaara-Tykkimäki OYK luontoselvitys (Luontoselvitys Kotkansiipi 2019)
• RRT-alueen luontoselvityksen päivitys (2016)
• VT6 Tykkimäki-Kuivala tiesuunnitelman luontoselvitys (2015)
• Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan täydentävä luontoselvitys (2014)
• Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava, Lepakkopotentiaalin arviointi (2014)
• Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan luontoselvitys (2013)
Ympäristö:
• Valtatie 6 Tykkimäki-Häkämäki aluevaraussuunnitelman meluvyöhykekartat (2020)
• Kouvolan kaupungin meluselvitys (2016)
• Kouvolan kaupungin puhtaiden ylijäämämaiden läjitysalueen ympäristövaikutusten arviointiselostus (2015)
• Valtatien 6 parantaminen välillä Tykkimäki-Kaipiainen, ympäristövaikutusten arviointi
(2007)
Pohjavedet ja hulevedet:
• Utin ja Tornionmäen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat (2014)
• RRT-alueen hulevesiselvitys (2018)
• Torniomäen pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys (2017)
• Selvitys Kouvolan pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten tarkastamisesta, KaakkoisSuomen ELY-keskus (2019)
• Tutkimusraportti: Pohjavesialueiden pohjavedestä riippuvaiset maa- ja pintavesiekosysteemit, Kouvola, Kaakkois-Suomen ELY-keskus (2019)
Kulttuuriympäristö ja maisema:
• Kullasvaara-Tykkimäki osayleiskaavan maisemaselvitys (2020)
• Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava arkeologinen inventointi (2014)
• Kouvola Selänpää, pohjavedenottohankkeen pohjaveden siirtolinjojen muinaisjäännösinventointi (2014)
• VT6 Kouvolan kohdan parantamisalueen arkeologinen inventointi (2012)
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•
•
•
•
•

Selänpään pohjavedenottohankkeen pohjaveden siirtolinjojen muinaisjäännösinventointi
(2014)
Keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan arkeologinen yleisinventointi (2014)
Pohjois-Kymenlaakson sotahistoriallisten muinaisjäännösten inventointi (2008)
Keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan maisemaselvitys (2008)
Saarenmaa-Tykkimäki osayleiskaavan maisemaselvitys (2010)

3.2. Selvitys suunnittelualueen oloista
3.2.1. Alueen yleiskuvaus
Alueen läpi kulkee itä-länsi-suunnassa valtatie 6. Suunnittelualueen asutus sijoittuu pääosin Härkäojantien ja Paunolantien varsille. Muutoin alue on pääosin peltoa ja metsää. Valtatien 6 ja Härkäojantien välisellä alueella sijaitsee kiinteä muinaisjäännösalue. Suunnittelualueen länsipääty
kuuluu Tornionmäen pohjavesialueeseen ja itäpääty Utin pohjavesialueeseen. Valtatien pohjoispuolella sijaitsee Maijanaron puhtaiden ylijäämämaiden välivarastointi- ja läjitysalue. Suunnittelualueen poikki kulkee pohjois-eteläsuunnassa kaasuputki ja 110 kV:n voimajohtolinja. Vt6:en
suuntaisesti kulkee puhtaan veden runkoputki.

Kuva 3. Alueen ilmakuvayhdistelmä, joka on muodostettu vuosien 2020 ja 2018 ilmakuvista.
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3.2.2. Luonnonympäristö
Maisemakuva ja -rakenne
Osayleiskaava-alueesta on tehty erillinen maisemaselvitys, joka on kaavan liitteenä. Suunnittelualue sijaitsee Salpausselän reunamuodostuman molemmin puolin Kouvolan keskustan itäpuolella. Suurmaisemaa hallitsee Salpausselän reunamuodostuma sekä sen eteläpuolinen peltolakeus. Alue ei kuulu maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin.
Suunnittelualue sijoittuu maisemamaakuntajaossa eteläisen rantamaan ja itäisen järvi-Suomen
rajalle ja tarkemmin Lounais-Savon järviseudun, eteläisen viljelyseudun ja kaakkoisen viljelyseudun vaihettumisvyöhykkeelle. Salpausselkä toimii maisemamaakuntien selvänä jakajana reunamuodostelman pohjoispuolelta alkavan Järvi-Suomen ja eteläpuolella olevan viljelyseudun välillä.
Valtatie 6 kulkee Salpausselän harjualueen myötäisesti harjun lakialueella.

Kuva 4. Suunnittelualueen itäosan peltoja. Taustalla näkyy Paunolantien rakennuksia.

Kuva 5. Maijanaron aluetta marraskuussa 2018.

Luontoarvot
Kaava-alueen luonnonympäristöä on selvitetty useiden eri hankkeiden yhteydessä. Luontoselvitysten päivitys Kullasvaara-Tykkimäki osayleiskaavan alueelle on laadittu kesän ja syksyn 2019
aikana (Kullasvaara-Tykkimäki OYK, luontoselvitys 2019, Luontoselvitys Kotkansiipi). Tarkka kuvaus alueen luonnon tilasta on luettavissa em. luontoselvityksestä.
Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelualueita eikä Natura-verkostoon kuuluvia alueita. Suunnittelualueella sijaitsee luonnonmuistomerkki ”Korpelan sipulimänty”. Mänty on rauhoitettu Kymen lääninhallituksen päätöksellä vuonna 1976. Mänty sijaitsee valtatien ja Rantinsuon välisellä alueella noin 50 metrin päässä valtatiestä. Kevään 2019
maastokäynnillä havaittiin, että mänty oli kaatunut. Luonnonmuistomerkit rauhoitetaan luonnonsuojelulain perusteella.
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Kuva 6. Vasemmalla Korpelan sipulimänty 1980-luvulla. Oikealla samainen mänty huhtikuussa 2019, kuvassa myös rauhoituksesta kertova kyltti.

Liito-orava
Suunnittelualueelta on tunnistettu useita pienialaisia liito-oravan käyttämiä metsäalueita. Maijanaron alueella on todettu sijaitsevan liito-oravan elinympäristöksi sopivaa metsää. Aluetta on
tutkittu Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan luontoselvityksessä. Selvityksessä liito-oravan
elinympäristöksi sopiva kuusia ja haapoja kasvava lehtomainen kuvio on suositeltu jätettäväksi
hakkuiden ja rakentamisen ulkopuolelle. Vuoden 2019 luontoselvityksessä on todettu, että Maijanaron ympäristön liito-oravalle sopivat metsät ovat jääneet muista liito-oravan elinympäristöistä
eristyksiin, eikä niiltä enää tehty papanahavaintoja.
Karjalankadun ja valtatien 6 risteyksen kaakkoispuolella ja osin moottoriratojen alueella sijaitsee
liito-oravan elinaluetta. Alue on varttunutta kuusivaltaista metsää, jossa kasvaa paljon haapaa.
Selvityksessä alueelta löytyi yksi lisääntymis- ja levähdyspaikaksi tulkittu kolohaapa. Kevätkaudella 2021 liito-oravan elinalueen rajausta tarkistettiin maastossa. Oheisessa kuvassa sinisellä
rajauksella on merkitty alkuperäinen vuoden 2019 aluerajaus ja punaisella katkoviivalla vuoden
2021 rajaus. Käyrälammen ranta-alueet ovat otollista liito-oravan elinympäristöä ja kaavaa varten
laadituissa selvityksissä korostetaan liito-oravan elinympäristöjen välisten viheryhteyksien tärkeyttä.
Suunnittelualueella on lisäksi kaksi muuta aikaisemmisa selvityksissä havaittua liito-oravan
elinympäristöä, jotka sijaitsevat suunnittelualueen itä- ja eteläosissa.

Kuva 7. Vt6:en ja Karjalankadun kulmauksessa olevan liito-orava-alueen rajausmuutos vuoden 2021 tarkistuksen perusteella.

9

Lepakot
Alueelle on tehty keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan laadinnan yhteydessä lepakkopotentiaalin arviointi vuonna 2014. Arvioinnissa alueet on jaettu luokkiin 1-3. Luokan 1 alueet ovat potentiaalisimpia kohteita, joilla voi sijaita lepakoiden lailla suojattuja lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Näiden alueiden osalta suositellaan säilyttämään alueiden olosuhteet ja turvaamaan lepakoille sopivat kohteet kuten vanhat rakennukset, kolopuut, linnunpöntöt ja muut mahdolliset
päivehtimispaikat sekä talvehtimispaikat. 1-luokan alueilta tulee laatia tarkempi lepakkoselvitys,
mikäli alueelle suunnitellaan muuttuvaa maankäyttöä. 2-luokan alueilla voi sijaita lepakoille tärkeitä siirtymäreittejä ja/tai saalistusalueita, mutta asiaan ei ole lepakkopotentiaalin arvioinnissa
saatu varmuutta. Mikäli 2-luokan alueille ollaan suunnittelemassa alueita merkittävästi muuttavia
toimia, on alueiden lepakkotilanteen tarkempi selvittäminen suositeltavaa. 3-luokan alueet ovat
lepakoille vähämerkityksisiä tai sopimattomia.
Suunnittelualueella Maijanaron alue on merkitty 2- tai 3-luokkaan. Valtatien 6 eteläpuolella Karjalankadun liittymän ympäristössä alueita on merkitty 2-luokkaan. Alueen vanhat rakennukset
kuuluvat pääosin 1-luokkaan. Kullasvaara-Tykkimäki osayleiskaavan luontoselvityksessä tuotiin
esiin kaksi I-luokan kohdetta, jotka ovat potentiaalisia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.
Vuoden 2016 RRT-alueen luontoselvityksen päivityksessä annettiin suosituksia 1- ja 2-luokkien
alueille:
•

Luokan 1 kohteilla pyritään säästämään rakennukset ja turvaamaan lepakoiden kannalta tärkeät asiat, kuten vanhat rakennukset, kolopuut, linnunpöntöt ja muut mahdolliset päivehtimis- ja talvehtimispaikat. Lepakot tulee
ottaa huomioon rakennuksia purettaessa. Ennen mahdollisia purkutöitä tulisi tarkistaa lepakkotilanne kohteissa.

•

Luokan 2 kohteilla lepakkotilanteen tarkempi selvittäminen on suositeltavaa. Se voidaan toteuttaa esimerkiksi maastoon jätettävillä passiividetektoreilla. Selvityksen jälkeen voidaan tehdä tarkemmat rajaukset ja ohjeet
kohteiden maankäytöstä.

•

Käytännössä luokkien 1 ja 2 kohteista pystytään säästämään vain pieni
osa. Tarvittavista lisäselvityksistä ja kohteiden aiheuttamista mahdollisista
rajoituksesta on syytä olla yhteydessä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen
y-vastuualueeseen.

Kuva 8. Ote Kouvolan lepakkopotentiaalin arvioinnista.
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Muut luontokohteet
Alueella on havaittu vuoden 2019 luontoselvityksen kartoituksessa myös muita huomionarvoisia
luontokohteita ja lajistoa. Härkäojantien ja valtatien 6 välisellä alueella on havaittu vaarantunutta
ja rauhoitettua kangasvuokkoa. Häkämäentieltä lounaaseen suuntautuvan sähkölinjan alla kasvaa purtojuurta, joka on monen uhanalaisen lajin ravintokasvi. Mm. punaverkkoperhosen ja purtojuurisurviaiskoin toukat käyttävät purtojuurta ravinnokseen. Alueelta ei ole havaittu kyseisiä
hyönteisiä, mutta tarvittaessa alueen yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä esiintymistä voidaan kartoittaa erillisellä selvityksellä. Karjalankadun eteläpuolella on todettu arvokkaana luontokohteena paisterinne. Suunnittelualueen itäosassa on vanhoja metsittyneitä peltoja, joihin on
muodostunut kulttuurivaikutteista lehtoa. Metsästä löytyi pohjavesivaikutukseen viittaavaa kasvillisuutta.
Suunnittelualueen ulkopuolella, alueen eteläpuolella sijaitsee luonnontilainen Sammalsuon lähdealue. Lähdealue käsittää tihkupintoja, lähdenoroja ja –altaan. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen laatimassa tutkimusraportissa kohdetta kuvailtiin seuraavasti: ”Sammalsuon pohjoisosassa
on noin viiden aarin laajuinen lähteikkö, joka koostuu norolähteistä, lähdenorosta, hetteiköstä ja
tihkupinnoista. Alueen keskiössä on lähdenoro (ei kartalla), joka virtaa lähteikölle lounaasta ja
kääntyy lähteikön itäpuolella kaakkoon. Noro saa alkunsa oletettavasti vanhalta lähteiköltä kaatopaikan itäreunalta (Hertta-eliölajit rekisterissä on tieto alueella olleesta lähteiköstä ja sen jäämisestä kaatopaikan alle). Kaatopaikan suodosvedet eivät päädy kyseiseen uomaan, joka olikin
tarkasteluhetkellä tällä alueella kuivana. Lähteikön länsipuolella norouomaa on kevyesti perattu,
mutta toisaalta sen yli on myös ajettu metsäkoneella ja näin padotettu uoma. Tällä alueella noron
ympäristö on lehtomaista- tai tuoretta kangasta (OMT, MT). Noin 30 metriä ennen noron laskemista lähteikölle noroon alkaa purkautua pohjavettä, joka muodostaa selvän virran. Likimain koordinaattipisteen paikasta alkaen noron ympärille alkaa muodostua lähteikkö (MeLäKö), joka sisältää hyllyvää hetettä, tihkupintaa, sekä pieniä norolähteitä. Noro kulkee lähteikköalueen poikki sen
eteläosassa ja kerää lähteiköltä purkautuvat vedet. Lähteikön alueella ja noron varressa kasvaa
laajasti ja useassa 70 eri paikassa harsosammalta (Trichocolea tomentella) (VU). Lähteikön pohjoispuolella on pellolle kulkeva traktoriura ja eteläpuolella talousmetsä (OMT, MT). Lähteikköisen
alueen itäpuolella noro virtaa kohti pellon reunaojaa luonnontilaisessa uomassa. Tällä alueella
pohjavesivaikutteisuus hiipuu selvästi ja noron ympäristö näyttäytyy jälleen kangasmetsänä. Kohteen itäpuolella olevan pellon reunaojaan purkautuu selvästi myös suoraan pohjavettä likimain
lähteikön kanssa samalla tasolla.” Lähteikköalueella tavattu harsosammal on luokiteltu uhanalaisarvioinnissa vaarantuneeksi (VU) lajiksi ja se on luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu ja luokiteltu
erityisesti suojeltavaksi lajiksi. Erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeän esiintymispaikan
hävittäminen tai heikentäminen on kielletty (LSL 47 §).

Kuva 9. Kuvaotteet Kullasvaaran pohjavesiselvityksesta (Ramboll Finland Oy). Vasemmalla kuvassa
Sammalsuon lähteikköaluetta rehevine kasvustoineen ja oikealla kuva alueella kasvavasta harsosammalesta.
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Maaperä ja rakennettavuus
Suunnittelualue sijoittuu Salpausselän reunamuodostuman alueelle ja sen molemmille puolille.
Valtatie 6 kulkee reunamuodostuman myötäisesti pääosin hiekkamaalla. Reunamuodostuman
laidoilla on karkeaa ja hienoa hietaa. Eteläosissa on myös hietaa ja saraturvetta.
Osayleiskaava-alueelle on laadittu rakennettavuusselvitys, jota varten on tehty maaperätutkimuksia erityisesti rakennettavaksi aiotuilta alueilta. Rakennettavuusselvitys on osayleiskaavan liitteenä. Osayleiskaava-alueen itäosan (kuvassa tarkastelualue 1) selvityksessä pohjaolosuhteita
kuvataan seuraavasti: Maaperä muodostuu pelto- ja pehmeikköalueilla kuivakuoren omaisesta
savisista silttikerrostumasta, minkä alapuolella on tiiveydeltään vaihtelevia savisia silttikerrostumia. Löysät kerrostumat ulottuvat 3…10 metrin syvyyteen maanpinnasta. Muutamassa yksittäisessä tutkimuspisteessä löysiä kerrostumia oli jopa 20metrin syvyyteen asti. Löysien kerroksien
alapinnasta kerrostumat muuttuvat karkeammiksi ja ovat pääosin siltti- ja moreenikerrostumia,
joiden tiiveys kasvaa syvyyden mukaan. Maaperä on erittäin routivaa. Kangasmetsäalueilla pintakerroksen alapuolella perusmaa muodostuu karkearakeisista ja tiiviimmistä hiekka- ja sorakerrostumista. Maaperä on paikoin routivaa. Suunnittelualueen länsiosan (kuvassa tarkastelualue 2)
pohjaolosuhteita kuvataan: Valtatien 6 pohjoispuolella perusmaa muodostuu karkearakeisista ja
tiiviistä hiekka- ja sorakerrostumista. Valtatien 6 eteläpuoleisella alueella maaperä muodostuu
pääosin myös karkearakeisista ja tiiviistä hiekka- ja sorakerrostumista. Aivan itäisimmän osa-alueen itäosalla tiiviiden kerrostumien välissä esiintyy löyhempiä silttisiä kerrostumia. Maaperä on
paikoin routivaa.

Kuva 10. Osayleiskaava-alueelta laaditun rakennettavuusselvityksen tarkastelualueet. Tarkastelualue 1
kattaa suunnittelualueen koillisosan (kuvassa oikealla) ja tarkastelualue 2 kattaa suunnittelualueen länsiosan (kuvassa vasemmalla).

Kuva 11. Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkartta suunnittelualueelta.
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Pilaantuneet maa-alueet
Kuutostien ja Jyrääntien risteyksen tuntumassa on sijainnut polttoaineen jakeluasema. Jyrääntien
varrella sijaitsevan kaupallisen puutarhan lähistöllä toteutetaan jätevesien maahanimeytystä.
Tykkimäellä Karjankadun Kuutostien välisellä alueella on toimiva maankaatopaikka. Suunnittelualueen lähistöllä sijaitsee entinen Kouvolan kaupungin yhdyskuntajätteen kaatopaikka, joka on
suljettu vuonna 1998. Kaatopaikka on nykyään maisemoitu golf-kentäksi.
Hulevedet ja valuma-alueet
Suunnittelualue sijaitsee Salpausselän reunamuodostuman molemmin puolin. Osana RRT-alueen suunnittelua on laadittu hulevesisuunnitelma, joka on toiminut tätä yleiskaavaa varten laaditun vesihuoltoselvityksen pohjana. RRT-alue tulee käsittämään runsaasti kovaa vettä läpäisemätöntä pintaa. Nykytilanteessa Vt6:n pohjoispuolisten alueiden ja Karjalankadun ja Vt6:n välisten
alueiden pintavedet virtaavat pohjois-etelä -suuntaista valtaojaa pitkin kohti etelää ja lopulta rautatien ali kohti Kymijokea.

Kuva 12. Ote RRT-alueen yleissuunnitelman selostusosasta – RRT-alueen ympäristön valuma-alueet.
Valuma-aluetarkastelu kattaa käytännössä tämän osayleiskaavan suunnittelualueen.

Pohjavedet
Kaava-alueen länsiosa kuuluu Tornionmäen ja itäosa Utin pohjavesialueisiin. Molemmat pohjavesialueet ovat vedenhankintaa varten tärkeitä pohjavesialueita, joiden pohjavedestä pintavesitai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (1E-luokka). Molemmille pohjavesialueille on laadittu suojelusuunnitelmat. Tornionmäen pohjavesialueen pinta-ala on 7,28 km², josta pohjaveden
muodostumisaluetta on 5,47 km². Pohjavettä alueella arvioidaan muodostuvan 3895 m³/vrk. Utin
pohjavesialue on osa Salpausselän reunamuodostumaa. Pohjavesialueen pinta-ala on kokonaisuudessaan 22,7 km². Pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 15,43 km². Pohjavettä arvioidaan muodostuvan 12 600 m³/vrk. Utin pohjavesialue on alueellisesti erittäin merkittävä.
Osayleiskaava-alue käsittää pienen osan Utin pohjavesialueen länsipäädystä.
Sammalsuon pohjoisosassa sijaitsee Sammalsuon lähteikkö, joka on vesilain nojalla suojeltu,
luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen, pohjavedestä suoraan riippuvainen, merkittävä pintavesi- ja/tai maaekosysteemi. Sammalsuon lähteikkö täyttää siten pohjavesiluokituksen E-luokan kriteerit. Luonnontilaisen lähteikön luonnontilan vaarantaminen on vesilain mukaan kielletty.
Sammalsuon lähteikkö sijaitsee osayleiskaavan suunnittelualueen ulkopuolella.
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Kuva 13. Pohjavesialueiden rajaukset. Vasemmalla Tornionmäen pohjavesialue ja oikealla Utin pohjavesialue. Sammalsuon lähteikön sijainti on merkitty punaisella pisteellä.

3.2.3. Rakennettu ympäristö
Asuminen ja väestö
Suunnittelualueella sijaitsee haja-asutustyyppistä asutusta lähinnä Härkäojantien, Paunolantien,
Rantinsuonpolun ja Karjalankadun varrella. Kaikkiaan kaava-alueella asuu noin 60 ihmistä (tilanne 3.5.2019).
Muinaismuistot ja -jäännökset
Suunnittelualueella sijaitsee Kustaan sodan aikainen taistelupaikka, joka on kiinteä muinaisjäännös ”Utti Salmela”. Kohde sijaitsee Härkäojantien ja valtatien 6 välisellä metsäselänteellä.
Kohdetta kuvaillaan Museoviraston kulttuuriympäristön palveluikkunassa seuraavasti:
”Kohde koostuu Kustaan sodan (1788 – 1790) aikaisesta taistelupaikasta ja sotaväen leirialueesta sekä ensimmäisen maailmansodan aikaisesta puolustusasemasta. Kohteet sijaitsevat
valtatie 6:n ja Härkäojantien välisellä harjulla noin 900 m Kouvolan ja Valkealan rajasta itään.
Alueen maaperä on hiekkamoreenia, jossa kasvaa mäntymetsää.
Kustaan sodan aikana 28.6.1789 harjulla käytiin nk. Utin taistelu, jossa ruotsalaiset saivat voiton
venäläisistä. Kirjallisissa lähteissä ei ole mainintoja taistelupaikalle rakennetuista varustuksista
eikä maastosta löydy silmämääräisesti siihen liittyviä ilmiöitä. Sen sijaan harjulla on 23 kuoppaa, jotka ovat ulkoasunsa perusteella tyypillisiä sotaväen leirialueen majoituskuoppia. Oletettavasti ne liittyvät myös Kustaan sodan tapahtumiin.
Kuopat ovat muodoltaan nelikulmaisia sekä soikeita. Niiden keskimääräinen koko on 2 x 3 m ja
syvyys vaihtelee välillä 0,6 – 1,5 m. Tihein kuoppakeskittymä on 180 m matkalla, mäen länsipäässä, lähellä Salmelan tilaa. Härkäojantien vierellä on lisäksi 6 x 6 m kokoinen kuoppa, jonka
syvyys on 1 m mutta se saattaa liittyä maanottoon. Mäen itäpäässä, Kujansuussa on neljä erillistä kuoppaa.
Mäen poikki on kaivettu kaksi ensimmäisen maailmansodan aikaista taisteluhautalinjaa. Ulompi
linja on aivan mäen länsipäässä. Maahan kaivettua taisteluhautaa on 70 m. Torjuntasuuntana
on länsi. Taisteluhaudassa on kaksi traverssia, joista toisen kyljessä saattaa olla konekiväärille
tehty tuliasema.
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Taisteluhaudan pohjoispäässä on tuliaseman kuoppa (P= 6752943, I= 3489869), jonka koko on
3 x 3 m ja syvyys 0,5 m. Torjuntasuunta on 300º. Asemassa ei ole nähtävissä ampuma-aukkoa
tai raivattua ampumasektoria. Taisteluhaudan keskiosassa, taustalla on suojahuoneen kuoppa,
jonka koko on 4 x 4 m ja syvyys 1,8 m. Siihen ei johda yhdyshautaa. Ulommaisesta linjasta 160
m itään on toinen taaempi linja. Mäen poikki on kaivettu maahan 110 m pitkä hauta, jonka yläosan leveys on 1,5 m ja alaosan 1 m. Sen syvyys on 0,8 m. Hauta on ilmeisesti keskeneräinen
eikä siitä pysty päättelemään onko se tarkoitettu taistelu- vai yhdyshaudaksi. Kuutostien pohjoispuoli tarkastettiin inventoinnin yhteydessä mutta sieltä ei löytynyt lisää majoituspainanteita
tai ensimmäisen maailmansodan linnoitteita.”
Valtatien 6 pohjoispuolella sijaitsee toisen maailmansodan aikaisia puolustusvarustuksia, jotka
ovat luokiteltu kategoriaan ”muu kulttuuriperintökohde”. Kohteita on käsitelty mm. Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan arkeologisessa selvityksessä ja Pohjois-Kymenlaakson
sotahistoriallisten muinaisjäännösten inventoinnissa.
Kohteista läntisempi sijaitsee Maijanaron läjitysalueen kupeessa ja se on nimeltään Pitkäsuo.
Kohde sijaitsee inventointien mukaan Pitkäsuon pohjoispuolella sijaitsevan harjun luoteiskärjessä ja sen juurella. Harjulla sijaitsee kuoppia ja hautoja, jotka voisivat olla 2. maailmansodan
aikaisia linnoituslaitteita.
Jyrääntien ja valtatien 6 risteyksen koillispuolella sijaitsee kaksi romahtanutta suojahuonetta.
Kuoppien ympärillä on maavallit. Kohteen nimi on Häkämäki ja se on todennäköisesti peräisin
toisen maailmansodan ajalta.

Kuva 14. Vasemmalla karttakuvassa alueen muinaisjäännökset ja muut kulttuuriperintökohteet: 1) Muinaisjäännös: Utti Salmela, 2) Muu kulttuuriperintökohde: Pitkäsuo, 3) Muu kulttuuriperintökohde: Häkämäki. Oikealla ote vuoden 1962 peruskartta suunnittelualueelta, jolloin valtatietä ei oltu vielä rakennettu.
Suunnittelualueen rakennuskanta on pitkälti samassa tilassa nykypäivänä.

Rakennettu kulttuuriympäristö
Yleiskaavan suunnittelualue ei sijoitu valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY) alueelle.
Asuinrakentaminen on keskittynyt pääasiassa Härkäojantien ja Paunolantien varsille. Härkäojantien varrella sijaitseva asutus on pääosin jälleenrakennuskauden rakennuskantaa, joka on täydentynyt 70- ja 80-luvuilla. Suurimpia rakennettuja elementtejä ovat valtatie 6, joka kulkee kaavaalueen halki itä-länsi-suuntaisesti. Valtatie valmistui nykyiselle sijainnilleen vuonna 1973. Suunnittelualueen kohdalla valtatie on rakennettu likimain samalle sijainnille vanhan maantien kanssa.
Keskiaikainen Ylinen-Viipuri tielinja on noudattanut suunnittelualueen kohdalla pitkälti nykyistä
Karjalankatu-Vt6 linjaa.
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Kuva 15. Ote Senaatin kartoista 1870-1907 suunnittelualueen kohdalla.

Palvelut ja työpaikat
Suunnittelualueella ei sijaitse palveluita. Kouvolan keskustan palvelut ovat alueelta käsin hyvin
saavutettavissa. Matkaa suunnittelualueelta Kouvolan ydinkeskustaan on noin kuusi kilometriä.
Suunnittelualueen lähin peruskoulu sijaitsee Pikku-Palomäellä. Vapaa-ajan palveluita sijaitsee
runsaasti alueen länsipuolella mm. moottoriurheilukeskus, Bogey Golf, Tykkimäen huvipuisto ja
Aquapark sekä leirintäalue. Suunnittelualue rajautuu Teholan logistiikka-alueeseen, joka on Kouvolassa merkittävä työpaikka-alue.
Tekninen huolto
Suunnittelualueelle sijoittuu pohjois-eteläsuuntaisesti KSS Energia Oy:n 110 kV voimajohto ja
Gasgrid Finland Oy:n kaasun runkoputki. KSS Verkko Oy on toteuttanut alueen halki kulkevan
Sydänmaa-Valkeala 110 kV:n voimajohdon pylväiden uusimisen. Alueella on myös pienempiä
voimajohtoja. Lisäksi alueella on sähkö- ja datakaapeleita. Yleiskaava-alue ei kuulu Kouvolan
Vesi Oy:n toiminta-alueeseen. Vt6:en varrella sijaitsee puhtaan veden runkojohto. Jyrääntien varrella on jätevesiviemärin siirtoputki. Alueella toimii Jyräänkoski-Hyppälä vesihuolto-osuuskunta,
jonka toiminta-aluetta ei kuitenkaan ole vesihuoltolain mukaisesti vahvistettu.
Virkistysalueet
Alueen länsiosassa suunnittelualuetta halkoo suosittu Paaskosken ulkoilureitti, joka toimii talvella
hiihtolatuna. Käyrälammen rannat ovat virkistyskäytössä. Suunnittelualueen halki on merkitty erinäisissä yhteyksissä ylimaakunnallinen ulkoilureitti, joka ei välttämättä hahmotu selkeästi maastossa. Alueella on myös moottorikelkkareittejä. Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsee moottoriurheilun keskittymä. Lähialueiden asukkaat todennäköisesti käyttävät suunnittelualueella sijaitsevia metsiä ulkoiluun.
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Maijanaro - puhtaiden ylijäämämaiden läjitysalue ja sen ympäristövaikutusten arviointi
Vuonna 2015 on laadittu Kouvolan kaupungin puhtaiden ylijäämämaiden läjitysalueen ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Läjitysalueen sijaintia on pohdittu Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan (2016) laatimisen yhteydessä, jolloin osayleiskaavassa päädyttiin esittämään
kaksi mahdollista sijaintia läjitysalueelle. Sijaintivaihtoehdoiksi osoitettiin Maijanaro ja Joutsenenpesänkallio, jotka merkittiin yleiskaavaan selvitysalueina (SE).
Ympäristövaikutusten arvioinnissa vertailtiin vaihtoehtoja VE0, VE1, VE1A, VE2 ja VE2A. Tutkittavien läjitysmassojen määrä vuosittain oli noin 160 000 tonnia. Kouvolan rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt maa-aines- ja ympäristöluvan Maijanaron alueelle 1.11.2017. Luvan
hakijana on ollut Kouvolan kaupungin yhdyskuntatekniset palvelut. Alueella on maa-aines- ja ympäristöluvan mukaan tarkoitus louhia ja murskata kalliota rakennushankkeisiin. Lupahakemuksen
mukaan ottamisalueen pinta-ala on 13 ha ja kokonaisottomäärä 1 000 000 k-m³. Lupaa on haettu
ensimmäisen vaiheen louhintaan, jossa ottomäärä on 350 000 k-m³. Toiminta alueella on alkanut
vuonna 2018. Maijanaron alueelle on rakennettu tieyhteys Jyrääntieltä (Rantinsuontie).

Kuva 16. Maijanarossa aloitettiin maanmuokkaus kesällä 2018 (Maanmittauslaitoksen ortokuva 2020).
Alueelle on rakennettu tieyhteys (Rantinsuontie) Jyrääntieltä.

3.2.4. Liikenne
Euroopan laajuinen liikenneverkko TEN-T
Suunnittelualueen eteläpuolella sijaitseva Kouvola-Joensuu-rata on osa Euroopan unionin määrittelemää Euroopan laajuisen liikenneverkon TEN-T (Trans-European Transport Network) ydinverkkoa. TEN-T-verkon tavoitteena on turvallinen ja kestävä EU:n liikennejärjestelmä, joka edistää tavaroiden ja ihmisten saumatonta liikkumista. TEN-T-verkko käsittää koko liikennejärjestelmän kattaen maanteiden ja rautateiden lisäksi olennaiset lentoasemat, satamat ja vesireitit.
Liikenneverkko koostuu vuoteen 2030 mennessä rakennettavasta ydinverkosta (core network) ja
vuoteen 2050 mennessä rakennettavasta kattavasta verkosta (comprehensive network). Ydinverkko keskittyy tärkeimpiin yhteyksiin ja solmukohtiin. Kouvola sijaitsee rautateiden ydinverkon
solmukohdassa. Ydinverkon rataosuuksia Kouvolan kohdalla ovat Kouvola-Joensuu rata Vainikkalaan ja sieltä edelleen Venäjän kautta Aasiaan kulkeva rata, länteen suuntautuva raide sekä
etelään Kotka-Hamina satamiin suuntautuva ratayhteys. Nämä ratayhteydet ovat yksi yhdeksästä
TEN-T ydinverkkoon valitusta ydinverkkokäytävästä (core network corridor). Rataosuudet kuuluvat Skandinavia-Välimeri ydinkäytävään. Kouvolan RRT-alue on ainoa EU:n päätöksen mukainen
TEN-T ydinverkon rautatieterminaali Suomessa.
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Kuva 17. Vasemmassa kuvassa Euroopan laajuiset TEN-T ydinverkkokäytävät, joihin Suomesta kuuluu
eteläisimmät Kouvolan kautta kulkevat raideyhteydet. Oikeanpuoleisessa kuvassa EU:n päätöksellä Suomen tasolla valitut liikennejärjestelmän ydinverkon osat.

Valtatien 6 yleissuunnitelma Tykkimäki-Kaipiainen ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
Tykkimäeltä valtatie 6:n ja Karjalankadun risteysalueelta itään Kaipiaisiin on laadittu valtatien 6
yleissuunnitelma ”Valtatien 6 parantaminen välillä Tykkimäki-Kaipiainen”. Karjalankadun ja valtatien risteykseen Tykkimäellä on osoitettu yleissuunnitelmassa eritasoliittymä. Rinnakkaistie on
osoitettu rakennettavaksi valtatien pohjoispuolelle uuteen maastokäytävään. Yleissuunnitelmassa on esitetty myös meluntorjuntaa sinne missä asutusta on lähellä valtatietä. Suunnitelma
on valmistunut vuonna 2009. Liikennevirasto (nyk. Väylävirasto) on antanut siitä hyväksymispäätöksen vuonna 2011. Tiesuunnitelman laatiminen on aloitettava kahdeksan vuoden kuluessa sen
vuoden päättymisestä, jona hankkeesta laadittu yleissuunnitelma on saanut lainvoiman. Yleissuunnitelman mukaisen tiesuunnitelman laatimista ei ole aloitettu ja siten yleissuunnitelma valtatien 6 parantaminen välillä Tykkimäki-Kaipiainen on vanhentunut. Lisätietoja asiasta on saatavilla
Väyläviraston verkkosivuilla: www.vayla.fi/vt-6-parantaminen-valilla-tykkimaki-kaipiainen

Kuva 18. Ote valtatien 6 yleissuunnitelmasta vuodelta 2009.
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Yleissuunnitelmaa edelsi ympäristövaikutusten arviointi (YVA), joka valmistui vuonna 2007. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarkoituksena oli tarkastella valtatien 6 parantamisen ympäristövaikutuksia välillä Tykkimäki-Kaipiainen. YVA-menettelyssä tutkittiin kolmea toteutusvaihtoehtoa ja 0-vaihtoehto, eli parantamisen toteuttamatta jättäminen, oli vertailuvaihtoehtona.
YVA:n pääpaino on ollut valtatien linjauksissa, jolla on huomattavasti enemmän ympäristövaikutuksia kuin rinnakkaistien sijainnilla. Vaihtoehdossa VE0+ rinnakkaistienä on vertailtu olemassa
olevaa yksityistieyhteyttä Härkäojantie-Hyppäläntie. Vaihtoehdossa VE1 on hyödynnetty osittain
Hyppäläntien linjausta.

Kuva 19. Ympäristövaikutusten arvioinnissa vertaillut vaihtoehdot valtatien 6 parantamiselle.

Yleissuunnitelma, valtatien 6 parantaminen, Kouvolan kohta
Kouvolan kohdan valtatien 6 parantamisen yleissuunnitelma kattaa alueen Kukonojan ja Tykkimäen väliltä. Yleissuunnitelma on valmistunut vuonna 2015 ja liikenneviraston (nyk. Väylävirasto)
hyväksymispäätös yleissuunnitelmasta on saanut lainvoiman vuonna 2018. Kullasvaara-Tykkimäki osayleiskaavan suunnittelualue kattaa Vt6 Kouvolan kohdan yleissuunnitelma-aluetta Kaskankaantien sillalta itään. Lisätietoja asiasta on saatavilla Väyläviraston verkkosivuilla:
www.vayla.fi/vt-6-parantaminen-kouvolan-kohdalla

Kuva 20. Ote yleissuunnitelmasta Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla.
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Tykkimäki-Kuivala tiesuunnitelma
Tykkimäki-Kuivala tiesuunnitelmassa on esitetty kiireellisimpinä liikenneturvallisuutta parantavia
toimenpiteitä. Tieosalta on esitetty poistettavaksi yksityisteiden liittymiä ja rinnakkaisten yhteyksien rakentamista, jolloin osuuden liikenneturvallisuus ja sujuvuus paranisi. Tiesuunnitelma on
ollut valmisteilla pitkään ja se on ollut useaan kertaan nähtävillä.
Tämän osayleiskaavan alueella Tykkimäki-Kuivala tiesuunnitelmassa on esitetty Vt6:een liittyviä
yksityistiejärjestelyjä. Suunnitelmassa Rantinsuonpolun suora liittymä Vt6:lle poistettaisiin ja uusi
kulku Rantinsuonpolulle esitetään Rantinsuontien kautta Jyrääntieltä.

Kuva 21. Ote Tykkimäki-Kuivala tiesuunnitelman yleiskartasta (31.8.2020).

Liikennemäärät
Valtatie 6 on vilkasliikenteinen pääväylä. Valtatien keskimääräinen vuorokausiliikenne vaihtelee
suunnittelualueen kohdalla n. 6380-9450 ajon./vrk välillä. Idästä tulevasta liikenteestä osa suuntautuu Karjalankadulle kohti Kouvolan keskustaa. Karjalankatu on idän suunnasta Kouvolan keskustan pääsisääntuloväylä. Kuutostiellä raskaan liikenteen osuus vaihtelee 11-14 % välillä. Karjalankadun raskaan liikenteen osuus keskimääräisestä vuorokausiliikenteestä on 6 % ja Jyrääntiellä 11 %. Raskasta liikennettä suuntautuu erityisesti etelän suuntaan valtatielle 15. Kaavan
liitteenä olevassa Vt6:en aluevaraussuunnitelman raportissa on luettavissa tarkka kuvaus suunnitteluvälin liikennemääristä.
Karjalankatu valtateiden 6 ja 15 välillä sekä Jyrääntie ja Häkämäentie ovat maanteitä. Keskimääräinen vuorokausiliikenne on Karjalankadulla n. 3260 ajon./vrk, Jyrääntiellä n. 1150 ajon./vrk ja
Häkämäentiellä n. 410 ajon./vrk. Muuta alemman luokan tiestöä ovat Härkäojantie, Rantinsuonpolku, Paunolantie ja Rantinsuontie.
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Kuva 22. Maanteiden liikennemääräkartta - keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) vuonna 2017
(Lähde: Väyläviraston paikkatietoaineistot 16.1.2019)

Kuva 23. Maanteiden raskaan liikenteen osuus keskimääräisestä vuorokausiliikenteestä prosentteina
(Lähde: Väyläviraston paikkatietoaineistot 16.1.2019).

Liikenne- ja viestintäministeriö on antanut 21.11.2018 asetuksen maanteiden ja rautateiden pääväylistä ja niiden palvelutasosta. Asetus on tullut voimaan 1.1.2019. Valtatie 6 on yksi valtakunnallisesti merkittävistä maanteiden pääväylistä. Valtatie 6 kuuluu Kouvolan kohdalla asetuksen
mukaiseen palvelutasoluokkaan 1 ja sen pääasialliseksi liikenneprofiiliksi on merkitty henkilöliikenne ja tavaraliikenne.
Asetuksen mukaan tienpitäjän on huolehdittava maanteiden pääväylien riittävän palvelutason ylläpitämisestä huomioiden kunkin maantien liikenteellinen merkitys. Tason 1 väylillä on mm. turvattava pitkämatkaisen liikenteen hyvä ja tasainen matkanopeus, ohitusmahdollisuuksia on oltava
säännöllisin välein ja liittymien määrän on oltava rajoitettua ja niiden on oltava sellaisia, että ne
eivät merkittävästi haittaa pääsuunnan liikennettä.
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Kuva 24. Maanteiden pääväylät.

Poliisin tietoon tulleita ja poliisin Tilastokeskukselle ilmoittamia henkilövahinkoon johtaneita tieliikenteen onnettomuuksia on kirjattu vuosina 2011-2016 viisi henkilövahinkoihin johtanutta liikenneonnettomuutta, joista neljä on johtanut loukkaantumiseen ja yksi vakavaan loukkaantumiseen.
Onnettomuudet tapahtuvat pääosin risteysalueilla. Tilastoiduista onnettomuuksista kolme on tapahtunut Karjalankadun ja valtatien risteyksessä ja yksi Jyrääntien ja valtatien risteyksessä.

Kuva 25. Suunnittelualueella ja sen lähialueilla vuosina 2011-2016 tapahtuneet liikenneonnettomuudet
(Lähde: Tilastokeskus, 16.1.2019).

Ympäristöhäiriöt
Valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaan asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla
taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla 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. Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei kuitenkaan sovelleta yöohjearvoja. Asuinhuoneissa on ohjeena, että ulkoa kantautuvasta
melusta aiheutuva melutaso sisällä alittaa melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvon (klo 7-22) 35 dB ja yöohjearvon (klo 22-7) 30 dB. Opetus- ja kokoontumistiloissa sovelletaan ainoastaan melutason päiväohjearvoa 35 dB sekä liike- ja toimistohuoneissa päiväohjearvoa
45 dB.
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Alueen melua on selvitetty valtatien 6 aluevaraussuunnitelman laatimisen yhteydessä vuonna
2020 sekä Kouvolan kaupungin meluselvityksessä vuonna 2016. Aluevaraussuunnitelman meluselvitys on kaavan liitteenä. Kouvolan kaupungin meluselvityksessä on mallinnettu melun nykytilanne yöllä ja päivällä. Nykytilanteessa Valtatien 6 ja Karjalankadun varrella olevilla rakennuspaikoilla valtioneuvoston melutason ohjearvot paikoin ylittyvät.

Kuva 26. Otteet Kouvolan kaupungin meluselvityksestä 2016. Vasemmalla päiväaikainen (klo 7-22) ja oikealla yöaikainen (22-7) melutaso alueella.

Kuva 27. Ote Vt6 aluevaraussuunnitelman Tykkimäki-Häkämäki päiväajan (klo 7-22) meluvyöhykkeistä
nykytilanteessa.

3.2.5. Maanomistus
Kouvolan kaupunki omistaa alueita Karjalankadun ja Kuutostien liittymän ympäristöstä, moottoriurheilukeskuksen itäpuolelta sekä Kuutostien pohjoispuolelta Maijanaron alueelta. Muutoin
suunnittelualue on yksityisomistuksessa tai tiealuetta. Kouvolan kaupungin maanomistustilanne
on esitetty osayleiskaavan liitteenä.
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3.3. Suunnittelutilanne ja strategiat
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Uudistetut tavoitteet jakautuvat viiteen kokonaisuuteen, jotka ovat toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen, tehokas liikennejärjestelmä, terveellinen ja turvallinen ympäristö, elinvoimainen
luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja uusiutumiskykyinen energiahuolto. Kaavaa laadittaessa varmistetaan, että suunnittelu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.
Maakuntakaavatilanne yleiskaavasuunnittelun käynnistyessä
Osayleiskaavatyö on käynnistynyt vuonna 2018, jolloin voimassa olevan maakuntakaavatilanteen muodosti tuolloin maakuntakaavat: taajamat ja niiden ympäristö (vahv. 28.5.2008 ja
18.1.2010), maaseutu ja luonto (vahv. 14.12.2010), energiamaakuntakaava (vahv. 10.4.2014)
sekä kauppa- ja merialue (vahv. 26.11.2014). Suunnittelun käynnistyessä voimassa olevissa
maakuntakaavoissa valtatien eteläpuolisia alueita oli merkitty liikennealueiksi (L) ja matkailukohteeksi (RM). Valtatien pohjoispuoliset alueet oli merkitty virkistysalueeksi (V) ja maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Kuutostie oli merkitty Karjalankadun liittymältä länteen moottori- tai
moottoriliikennetieksi (mo) ja liittymältä itään valtatie 6 on merkitty kaksiajorataiseksi valtatieksi
(vt). Karjalankatu-Vt6 liittymään oli merkitty suunniteltu eritasoliittymä.
Kymenlaakson maakuntakaava 2040
Kymenlaakson maakuntakaava 2040 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 15.6.2020. Osayleiskaavan suunnittelualueella tuore maakuntakaavatilanne on pääpiirteiltään hyvin samankaltainen
kuin alueella aiemmin voimassa ollut maakuntakaavatilanne. Maakuntakaava 2040 on kokonaismaakuntakaava ja se on voimaan tullessaan korvannut edelliset Kymenlaakson alueella voimassa olleet maakuntakaavat.
Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 valtatie 6 on merkitty Kullasvaaran liittymän länsipuolella kehitettäväksi moottori- tai moottoriliikennetieksi. Utin suuntaan valtatie on merkitty kehitettäväksi kaksiajorataiseksi valta-, kanta- tai seututieksi tai pääkaduksi. Karjalankadun ja Vt6:n risteysalueelle on merkitty uusi tai kehitettävä eritasoliittymä. Merkinnällä osoitetaan suunnitellut tai
kehitettävät eritasoliittymät, jotka yhdistävät maakuntakaavassa osoitettuja teitä ja katuja tai muita
merkittäviä maakuntakaavassa osoitettuja liikenteen solmupisteitä.
Kuutostien pohjoispuolelle on merkitty virkistysaluetta (V). Merkinnällä osoitetaan virkistykseen ja
retkeilyyn tarkoitettuja alueita sekä yhdyskunta- ja taajamarakenteen kannalta tärkeitä viheralueita ja viherväyliä. Maakuntakaavan virkistysaluevarauksia yhdistää ylimaakunnallinen patikointireitti (pa), johon liittyy suunnittelumääräys ”yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava
patikointireittien toteuttamisedellytykset maakunnallisesti ja seudullisesti toimivana reitistönä. Yksityiskohtaisessa reittisuunnittelussa on pyrittävä hyödyntämään olemassa olevan tiestön ja poluston käyttömahdollisuuksia. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee lisäksi huomioida
puolustusvoimien patikointireitille tai sen osalle mahdollisesti asettamat rajoitukset”. Vt6:en myötäisesti on merkitty ylimaakunnallinen pyöräilyreitti (py), jota koskee suunnittelumääräys ”Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava pyöräilyreittien toteuttamisedellytykset maakunnallisesti ja seudullisesti toimivana reitistönä. Yksityiskohtaisessa reittisuunnittelussa on pyrittävä
hyödyntämään olemassa olevan tiestön ja poluston käyttömahdollisuuksia.”
Maijanaron alue on merkitty jätteenkäsittelyalueeksi (EJ). Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittäviä jätteen vastaanottoa, käsittelyä ja loppusijoitusta palvelevia laitoksia, rakenteita tai alueita. Maakuntakaavaan on merkitty pääsähkölinja (z) ja pääkaasulinja (k).
Kullasvaaran/Teholan logistiikka-alue on merkitty liikennealueeksi (L) ja se ulottuu rautatien eteläpuolelle. Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät liikennealueet. Lii-
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kennealueisiin sisältyy niiden pääkäyttötarkoitusta tukevaa varastointi-, tuotanto-, palvelu- ja hallintotoimintaa. Suunnittelumääräykseksi on kirjattu: Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ehkäistä merkittävät ympäristöhäiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin suoja-aluein. Mikäli
alueella varastoidaan, käsitellään tai valmistetaan polttonesteitä tai muita vaarallisia aineita on
alueen ja sen lähiympäristön suunnittelussa huomioitava aineista aiheutuvat ympäristöriskit. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee turvata puolustusvoimien Tykkimäen ajoharjoitteluradan toiminta. Logistiikka-alueen laajenemissuunta on merkitty nuolella idän suuntaan.
Karjalankadun ja valtatien välinen alue ja Käyrälammen ranta-alueet ovat merkitty matkailupalvelujen alueeksi (RM). Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittäviä olemassa olevia tai
suunniteltuja matkailupalvelujen alueita. Maakuntakaavalla luodaan edellytykset matkailukohteiden saavutettavuudelle perustuen olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntämiseen ja kehittämiseen.
Utin ja Tornionmäen pohjavesialueet on merkitty maakuntakaavaan pohjavesialueina (pv), joihin
liittyy suunnittelumääräys ”alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjaveden suojeluun. Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, että pohjaveden laatu ei niiden vaikutuksesta
heikkene, eikä pohjaveden määrä pysyvästi vähene. Pohjavedelle riskiä aiheuttavat uudet toiminnot on sijoitettava ensisijaisesti pohjavesialueiden ulkopuolelle.”
Koko maakuntakaava-aluetta koskevia suunnittelumääräyksiä ovat:
•

•

•

•

•

•

Maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa on tulvariski otettava erityisesti huomioon Kymijoen tulvaherkillä alueilla. Rannikon ja saariston maankäytön suunnittelussa, rakentamisessa ja merkittävien yhteiskunnan toimintojen sijoittelussa on erityistä huomiota kiinnitettävä
tulvariskeihin, silloin kun maanpinnan korkeus on tason +3,5 metriä (N2000-järjestelmässä)
alapuolella. Myös muiden vesistöjen ranta-alueiden maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa on aina tarpeen ottaa huomioon vesistöjen tulvaherkkyys.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee keskeisenä periaatteena vesistöjen läheisyydessä olla yhtenäisen rakentamattoman rantaviivan säästäminen. Alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee selvittää edellytyksiä uusiutuvaan energiaan perustuvien järjestelmien käyttöön.
Tuulivoimaa suunniteltaessa tulee voimalat sijoittaa ensisijaisesti muualle kuin maakuntakaavassa osoitetuille taajamatoimintojen alueille, virkistysalueille tai kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeille alueille. Tuulivoimaloita suunniteltaessa on erityisesti selvitettävä asumisen, työnteon ja virkistyksen alueisiin sekä kulttuuriympäristöön, maisemaan
ja luontoarvoihin kohdistuvat vaikutukset. Suunniteltaessa tuulivoimaloiden sijoittamista taajamatoimintojen läheisyyteen, tulee selvittää tuulivoimatuotannon vaikutukset alueen maankäytön kehittämisvaihtoehtoihin. Tuulivoimalat tulee sijoittaa keskitetysti. Tuulivoimaa suunniteltaessa on turvattava puolustusvoimien toimintaedellytykset ottamalla huomioon puolustusvoimien toiminnasta, kuten tutkajärjestelmien ja radioyhteyksien turvaamisesta aiheutuvat
rajoitteet.
Maankäytön tarkemmassa suunnittelussa tulee luoda edellytyksiä vaelluskalakantojen luontaiselle lisääntymiselle jokialueilla. Alueiden käytön yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja
yhteiskunnan toimintojen sijoittelussa on erityistä huomiota kiinnitettävä vesien ekologisen tilan parantamiseen.
Seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksikön alaraja on seuraavanlainen, ellei selvitysten perusteella toisin osoiteta. Päivittäistavarakauppa: koko Kymenlaakso 4 000 k-m2; Erikoiskauppa ja laajan tavaravalikoiman kauppa: Kotka, Kouvola 7 000 k-m2, Hamina, Inkeroinen, Myllykoski 5 000 k-m2, muu Kymenlaakso 4 000 k-m2; Tilaa vaativa kauppa: Kotka,
Kouvola 5 000 k-m2, muu Kymenlaakso 4000 k-m2.
Alueiden käyttöä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että toiminta ei yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta Natura 2000 -verkostoon kuuluvalla tai valtioneuvoston verkostoon ehdottamalla alueella sellaisia haitallisia vaikutuksia tai häiriöitä, jotka merkittävästi heikentävät alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 -verkostoon.
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•
•

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon tunnetut muinaisjäännökset.
Ajantasainen tieto on tarkistettava museoviranomaiselta.
Alueiden käytön suunnittelussa tulee edistää kestäviä liikkumistapoja huomioiden reitistöjen
jatkuvuus

Kuva 28. Ote Kymenlaakson maakuntakaavasta 2040.

Kouvolan kaupunkistrategia
Kaupunkistrategia ohjaa kaupunkikonsernin toimintaa ja taloutta. Se määrittelee kuntalain mukaisesti linjaukset mm. hyvinvoinnin ja elinvoiman kehittämiselle, palvelujen järjestämiselle, talouden tasapainottamiselle ja johtamiselle. Kaupunkistrategian yhtenä kasvukärkenä on logistiikkaan panostaminen ja että Kouvola on Pohjois-Euroopan logistinen keskus osana pohjoista
kasvuvyöhykettä. Kaupunkistrategian tavoitteiden perusteella on laadittu Elinvoiman kasvu -ohjelma. Ohjelmassa on viisi liiketoimintaa, yrityksiä ja työpaikkoja lisäävää elinvoimatekoa, joista
aihealueet ”Logistinen keskus” ja ”Luova hyvinvointi” liittyvät tiiviimmin tämän osayleiskaavan
mahdollistaviin tavoitteisiin. Kouvolan asemaa logistisena keskuksena vahvistetaan panostamalla logistiikkaterminaaliin (RRT) ja siten mahdollistetaan kansainvälisen viennin kuljetukset
alueen kautta ja logistiikkatoimialan kasvu talousalueella. Luovalla hyvinvoinnilla pyritään vastaamaan mm. kestävän luontomatkailun kasvavaan kysyntään.
Rakennemalli
Kouvolan rakennemalli on vuonna 2012 koostettu alueiden käytön tulevaisuuden kehityskuva.
Rakennemallilla pyritään pitkän aikavälin linjaratkaisujen tekemiseen kaupungin eri osien maankäytön kehittämisestä. Teholan/Tykkimäen alueelle on merkitty teollisuutta ja logistiikkaa. Rakennemalli ei ole oikeusvaikutteinen kaavamuoto.

Kuva 29. Ote Kouvolan kaupungin rakennemallista
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Yleiskaavatilanne
Alueella on voimassa oikeusvaikutteiset yleiskaavat Saarenmaa-Tykkimäki osayleiskaava (kv.
hyv. 8.4.2013) ja Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava (kv. hyv. 16.11.2015).
Suunnittelualue rajautuu idässä Tykkimäki-Tehola osayleiskaavaan (kv. hyv. 3.1.2004). Lisäksi
RRT-alueelle on laadittu oikeusvaikutukseton kaavarunko, jonka tarkoituksena on toimia yleissuunnitelmana tarkemmalle suunnittelulle, kuten asemakaavoitukselle sekä osaltaan taustaselvityksenä yleiskaavamuutoksille.
Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava
Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava on tyypiltään sekoitus aluevarausyleiskaavaa
ja strategista yleiskaavaa. Strategisen yleiskaavan ohjausvaikutus kohdistuu lähinnä tarkempaan
osayleiskaavoitukseen toimien jatkosuunnittelun lähtökohtana. Kaavassa on otettu kantaa rakenteellisiin asioihin ja laajenemissuuntiin
Yleiskaavassa Vt6 on merkitty merkittävästi parannettavaksi kaksiajorataiseksi päätieksi/kaduksi
ja sen rinnakkaistie on osoitettu valtatien pohjoispuolelle. Tykkimäen liittymä on merkitty uudeksi
eritasoliittymäksi. Valtatien 6 eteläpuolella sijaitsevat Härkäojantien ja Paunolantien alueet on
merkitty pientalovaltaiseksi alueeksi (AP-2). Merkinnällä on osoitettu asemakaavoitetun tai asemakaavoitettavaksi tarkoitetun alueen ulkopuolella sijaitsevat usean rakennuspaikan rakennusryhmät. Aluetta ei ole tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Alueelle ohjataan haja-asutusluonteista
rakentamista. Rakennuspaikkoja ei voida sijoittaa siinä määrin, että asemakaavoituskynnys ylittyy.
Suunnittelualueella on laajoja merkintöjä teollisuus- ja varastoalueista (T tai T(res)). Teollisuusja varastoalue on varattu ympäristöhäiriöitä aiheuttavalle teollisuus- ja varastointitoiminnalle sekä
logistiikalle. Asutukseen tai arvokkaaseen luontoalueeseen rajoittuvalla alueen osalla tulee huolehtia riittävästä suojaetäisyydestä ja suojakasvillisuudesta. T(res)-aluetta koskee suunnittelumääräys, jonka mukaan alue voidaan ottaa käyttöön vain perustellusta syystä eli jos pääkäyttötarkoituksen mukaisia toimintoja ei voida sijoittaa olemassa oleville rautatie- ja maantieliikenteen
logistiikka-alueille.
Alueen luonto- ja kulttuuriperintökohteet ja muinaisjäännökset on merkitty kaavakartalle (luo-, s2- ja sm-merkinnät). Maijanaron alue on merkitty selvitysalueeksi (SE). Alueen läpi kulkevat
sähkö- (z) ja maakaasukaapelit (k) on merkitty kaavaan. Valtatien pohjoispuolelle Käyrälammen
suunnasta kohti itää on merkitty kevyen liikenteen yhteystarve.
Alueen itäosa on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Merkinnällä on osoitettu
pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen tarkoitetut alueet sekä maatalouden liitännäiselinkeinoihin (esim. hevostenpito, kenneltoiminta, kauppapuutarhat) soveltuvat alueet. Uuden
rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 10 000 m². Rakennuspaikan kokoa koskevaa
määräystä ei sovelleta maatilan talouskeskuksen alueelle rakennettaessa.
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Kuva 30. Ote Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavasta.

Saarenmaa-Tykkimäki osayleiskaava
Saarenmaa-Tykkimäki osayleiskaava on yleispiirteinen aluevarausyleiskaava, jossa valtatie 6 on
merkitty valtatienä (vt) ja tiehen rajautuvat alueet suojaviheralueina (EV). Kaavassa on myös osoitettu meluntorjuntatarpeita valtatien varrelta. Karjalankadun ja valtatien 6 liittymän kohdalle on
merkitty uusi eritasoliittymä. Valtatien pohjoispuolelle liittymästä itään on merkitty uusi ohjeellinen
yhdystie (yt). Vt6:n ja Karjalankadun välinen alue on merkitty matkailupalvelujen alueeksi (RM).
Valtatien pohjoispuolelle on merkitty kevyen liikenteen yhteystarpeita. Kaavaan on merkitty alueen ulkoilureittejä. Valtatien pohjoispuolisia alueita on merkitty urheilu- ja virkistyspalveluiden alueiksi (VU) ja maa- ja metsätalousvaltaisiksi alueiksi (M). Maijanaron maankaatopaikka on käsitelty
keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavassa selvitysalueena, joten Saarenmaa-Tykkimäki
osayleiskaava ei ole enää siltä osin voimassa. Valtatien pohjoispuolella sijaitseva, mahdollisesti
toisen maailmansodan aikainen linnoitus, on merkitty suojelualueena (S). Alueen läpi kulkeva
voimajohto on merkitty kaavaan (z).

Kuva 31. Ote Saarenmaa-Tykkimäki osayleiskaavasta.
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Tykkimäki-Tehola osayleiskaava
Osayleiskaava-alue rajautuu lännessä Tykkimäki-Tehola osayleiskaavan alueeseen. Kouvolan
kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Tykkimäki-Tehola osayleiskaavan 31.5.2004. Myöhemmin
laaditut Saarenmaa-Tykkimäki ja Kouvolan Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavat ovat korvanneet osan Tykkimäki-Tehola osayleiskaavasta.

Kuva 32. Ote Tykkimäki-Tehola osayleiskaavasta.

Kouvolan RRT-alueen yleissuunnitelma/kaavarunko
Kouvolan rautatie- ja maantieterminaali (RRT) on määritelty Euroopan Unionin asetuksessa n:o
1315/2013 Suomen ainoaksi sisämaan ja TEN-T-ydinverkon RailRoad-terminaaliksi. Kullasvaaran logistiikka-alueen (RRT-alue) kehittämistä varten on laadittu yleissuunnitelmatasoinen kaavarunko, jonka on tarkoitus toimia tavoitteellisena suunnitelmana alueen kehittämisessä. Logistiikka-aluetta on suunniteltu suuria konttijunaliikenteen tavaramääriä ja tulevaisuuden suuryksikköliikenteen tarpeita varten. Kaavarunko ei ole oikeusvaikutteinen kaavamuoto. Kouvolan
kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavarungon kokouksessaan 23.4.2018.
Kaavarungossa on esitetty rautatien varteen tavaraliikenteen terminaalialue ja lähinnä terminaalialuetta olevalla vyöhykkeellä sijaitsevat logistiikkatoiminnot. Kauempana sijaitsee konttien varastointialuetta ja operaattoritoimintoja. RRT-kaavarungossa on esitetty katualue/yhteystarve Kullasvaaran logistiikka-alueen pohjoisosassa itä-länsi-suuntaisesti. Yhteys on merkitty Karjalankadulta Häkämäentien suuntaan. Kadun/yhteystarpeen pohjoispuolelle lähelle valtatien ja
Karjalankadun risteyksen ympäristöön on merkitty teollisuus- ja varastointitoimintaa sekä liittyvää
liiketoimintaa palvelevien rakennusten alue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä
vaatimuksia (TYL). TYL-alueelle saa sijoittaa teollisuus-, varasto- ja logistiikkatoimintoja sekä niihin liittyvää liiketoimintaa ja palveluita sekä terminaalialuetta palvelevia tukitoimintoja. Toiminnan
tulee ympäristövaikutuksiltaan soveltua lähelle asutusta.
Häkämäentien länsipuolelle on merkitty teollisuuden reservialue (T/res). Alue on varattu ympäristöhäiriöitä aiheuttavalle teollisuus- ja varastointitoiminnalle sekä logistiikalle, joka liittyy Kouvolan
rautatie- ja maantieterminaalin pitkän aikavälin kehittämiseen. Teollisuuden reservialueelle on
merkitty tavaraliikenteen terminaalialueelta ajoneuvoliikenteen yhteystarve sekä raideliikenteen
yhteystarve.
Härkäojantien asutuksen ja logistiikka-alueen väliin on merkitty suojaviheralue (EV/e), joka toimii
ekologisena yhteytenä. Alueella tulee säilyttää yhtenäinen, riittävän leveä puustovyöhyke, joka
toimii liito-oravan kannalta kulkuyhteytenä. Suojaviheralueen merkintää on täsmennetty määräyksellä, jonka mukaan asuttuihin alueisiin rajautuville suojaviheralueille tulee muodostaa riittävän
tiheä ja monipuolinen suojapuusto. Asutuksen ja logistiikka-alueen väliselle suojaviheralueelle on
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merkitty meluntorjuntatarve. Luonnonarvoja sisältäviä viheralueita tulee hoitaa luonnonarvojen
edellyttämällä tavalla, luonnon ominaispiirteet säilyttäen. Lähelle valtatien 6 ja Karjalankadun risteystä on merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue (luo-3), joka käsittää
liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan.
Kaavarunkoon on merkitty aluetta halkovat 110 kV:n voimajohto sekä korkeapaineinen kaasuputki.

Kuva 33. Kullasvaaran logistiikka-alueen, eli ns. RRT-alueen oikeusvaikutukseton kaavarunko.

Kuva 34. Kouvolan RRT-alueen kaavarungon havainnekuva
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Kuva 35. RRT-alueen kaavarungon perusteella laadittu liikenneverkon tavoitetilanne.

Asemakaavatilanne
Suunnittelualue on asemakaavatonta aluetta. Suunnittelualue rajautuu lännessä ja etelässä asemakaavoitettuun alueeseen. Osayleiskaavan suunnittelualueella Karjalankadun ja valtatien 6 risteyksen vieressä on vireillä asemakaavan laatiminen.

Kuva 36. Asemakaavoitettu alue merkittynä mustalla rasteroinnilla ja alueella vireillä oleva asemakaava
on merkitty punaisella rasteroinnilla. Osayleiskaavan suunnittelualue on asemakaavatonta aluetta.
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Rakennusjärjestys
Kaupunginvaltuusto on 8.2.2021 hyväksynyt Kouvolan kaupungin rakennusjärjestyksen.
Yleiskaavakartta
Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Yleiskaavan mittakaava on 1:15 000,
joka on sama kuin Saarenmaa-Tykkimäki osayleiskaavassa. Yleiskaavan pohjakarttana on käytetty Maanmittauslaitoksen maastokarttaa mittakaavassa 1:10 000.
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4. YLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1. Suunnittelun tarve
Kaavoitus on aloitettu Kouvolan kaupungin aloitteesta. Valtatien 6 liittymä- ja rinnakkaistiejärjestelyjen osalta on tehty yhteistyötä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Suunnittelualueella
on noussut tarve tarkastella liikennejärjestelyjä sekä valtatiehen rajautuvaa maankäyttöä. Suunnittelulla on tarkoitus edistää Kullasvaaran/Teholan logistiikka-alueen kehittymistä sekä Tykkimäen ympäristön palveluita.
4.2. Suunnittelun käynnistys ja sitä koskevat päätökset
Osayleiskaava oli listattuna yleiskaavoituksen työohjelmassa vuoden 2018 kaavoituskatsauksessa. Tekninen lautakunta päätti yleiskaavan vireilletulosta ja kaavoituksen tavoitteista
26.6.2018. Yleiskaava kuulutettiin vireille 4.7.2018.
4.3. Osallistuminen ja yhteistyö
4.3.1. Osalliset
Osallisia ovat ne viranomaistahot ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään sekä ne,
joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Kymenlaakson liitto
Museovirasto
Kymenlaakson museo
Väylävirasto
Kymenlaakson pelastuslaitos
Gasgrid Finland Oy
MTK Kaakkois-Suomi
Kouvola Innovation Oy
Vesi-, sähkö-, kaasu- ja lämpöverkkotoimijat
Lautakunnat ja jaostot
o Kaupunginhallituksen tulevaisuusjaosto
o Rakennus- ja ympäristölautakunta
Yhdistykset: Kouvolan Formula K-kerho ry, Kymen pienoisautokerho ry, Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri ry, Pohjois-Kymen Luonto ry, Kymenlaakson moottorikelkkailijat ry, Aitomäen kyläyhdistys ry
Suunnittelualueen ja lähialueiden kiinteistöjen omistajat ja haltijat sekä alueen muut toimijat (ne jotka ovat osallisuudestaan erikseen ilmoittaneet)

Viranomaisyhteystyö ja neuvottelut
Yleiskaavan aloitusvaiheessa järjestettiin MRL 66 §:n ja MRA 18 §:n mukainen viranomaisneuvottelu 4.10.2018. Tieto viranomaisneuvottelusta on lähetetty suunnittelualueen keskeisille viranomaisille. Viranomaisneuvottelussa oli mukana edustajia Kouvolan kaupungilta, Kymenlaakson
museolta, Kymenlaakson liitolta, Museovirastolta, Kymenlaakson pelastuslaitokselta ja KaakkoisSuomen ELY-keskukselta. Viranomaisneuvottelu järjestettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon jälkeen. Neuvottelussa esiteltiin yleiskaavan tavoitteita ja lähtökohtia. ELYkeskuksen näkökulmana oli, että aluetta tulisi pohtia alueen asemaa Kouvolan itäisenä sisääntuloporttina ja ottaa huomioon alueen kaupunkikuvallinen laatu. Alueen pientaloasutuksen yhteensovittaminen valtatien kanssa voi olla vaikeaa. Pohjavesialueet rajaavat maankäytön mahdolli-
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suuksia. ELY-keskus myös ilmoitti, että se on hakenut rahoitusta yleissuunnitelmatasoisen aluevaraussuunnitelman laatimiseen rinnakkaistien ja Tykkimäen/Kullasvaaran eritasoliittymän muutoksia varten. Museoviraston edustaja ilmoitti, että jos muinaisjäännösalueelle osoitetaan muuttuvaa maankäyttöä, on alue tutkittava. ELY-keskuksen edustaja kommentoi muinaisjäännöksistä,
että muutoksia voi tulla kun valtatietä parannetaan ja tehdään mahdollisesti melusuojausta. Melusuojauksia ei tehdä, jos alueita ei osoiteta kaavalla asumiseen. Pelastuslaitos huomautti, että
RRT-alue tulee todennäköisesti lisäämään kemikaalikuljetuksia. Haavoittuvia toimintoja ei tulisi
sijoittaa lähelle valtatietä tai RRT-aluetta.
Osayleiskaavasta järjestettiin kaupungin sisäisesti aloituskokous 28.5.2018. Aloituskokouksessa
esiteltiin kaavatyön lähtökohtia ja selvitettiin suunnittelun tavoitteita.
RRT-alueen suunnittelua ja toteutusta varten on perustettu projektiryhmä, joka kokoontuu noin
kerran kuukaudessa. Yleiskaavan suunnittelutilannetta on käsitelty projektiryhmän kokouksessa.
Tykkimäen huvipuistoa edustajien kanssa pidettiin työkokous 4.9.2018. Työkokouksessa keskusteltiin Karjalankadun, Kaskankaantien ja valtatie 6:n rajaamasta alueesta, joka on tällä hetkellä
yleiskaavassa varattu matkailupalvelujen alueeksi (RM) Tykkimäen huvipuiston alueen tapaan.
Tykkimäen huvipuistolla ei ole tarvetta esittää toimintoja Kaskankaantien, Karjalankadun ja valtatien väliselle alueelle, mutta toiveena, että alueelle ei esitetä ympäristöhäiriötä (esim. melua)
aiheuttavaa toimintaa. Luontevana jatkeena matkailupalvelualueiden varauksille pidettiin Saarenmaa-Tykkimäki osayleiskaavassa esitettyjä RM-alueita Käyrälammen itäpuolella. Huvipuiston ja
Käyrälammen rannan välistä valtatien ylitysmahdollisuutta pidettiin tärkeänä.
Suunnittelualueen halki kulkevan Gasgrid Finland Oy (ent. Gasum Oy) kaasuputken johdosta järjestettiin työkokous Kouvolan kaupungin, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen sekä Gasum Oy:n
kesken 17.4.2019. Kokouksessa käytiin läpi RRT-alueen tilannetta sekä kaasuputken siirron edellytyksiä. Keskustelun pohjalta käynnistettiin putkimuutoksen suunnittelu ja suunnittelun hankeryhmä kokoontui säännöllisesti suunnittelun ajan.
Osayleiskaavaan liittyvä Vt6 Tykkimäki-Kullasvaara aluevaraussuunnitelman aloituskokous järjestettiin Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen johdolla 17.12.2018. Kokouksessa käytiin läpi aluevaraussuunnitelman ja osayleiskaavan lähtökohtia. Alkuvaiheessa pohdittiin, tulisiko aluevaraussuunnitelma valtatien 6 rinnakkaistien osalta laatia koko välillä Tykkimäki-Utti. Aluevaraussuunnitelma hyväksytään maankäyttö- ja rakennuslain nojalla osana Kullasvaara-Tykkimäki
osayleiskaavaa, joten aluevaraussuunnitelma päädyttiin laatimaan vain osayleiskaavan alueelta.
Aluevaraussuunnitelmaa on käsitelty hankeryhmässä, johon osallistui Kouvolan kaupunki, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, tiesuunnittelukonsultti (SitoWise) sekä tarvittaessa Väylävirasto ja
muut viranomaistahot. Hankeryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 12.3.2019.
Kaavaratkaisun tarkennettua järjestettiin viranomaisten työneuvottelu 3.6.2021. Neuvotteluun
osallistui kaupungin kaavoittajien lisäksi Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Kymenlaakson liiton edustajia. Neuvottelussa käytiin läpi kaavaehdotusratkaisua ja ELY-keskuksen ja Kymenlaakson liiton hallinnonalojen alaisia asioita.
Maankäyttö- ja rakennuslain 66 §:n 2 momentissa tarkoitettu kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen järjestettävä viranomaisneuvottelu pidettiin 18.1.2022. Neuvotteluun osallistui edustajat
Kouvolan kaupungilta, Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta, Kymenlaakson liitolta, Kymenlaakson museolta ja Puolustusvoimien 1. logistiikkarykmentiltä. Neuvottelussa käytiin läpi yleiskaavaehdotuksesta saadut lausunnot, muistutukset sekä niihin laaditut alustavat vastineluonnokset ja
lausuntojen johdosta yleiskaavaan tehtävät tarkennukset. Viranomaisneuvottelussa todettiin, että
ehdotetut jatkotoimenpiteet ovat hyväksyttäviä ja osayleiskaava ei ole em. viranomaisten toimintojen kesken ristiriidassa. Viranomaisneuvottelun muistio on osayleiskaavan liitteenä.
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4.3.2. Vireilletulo ja osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt
Yleiskaavan vireilletulosta on kuulutettu Kouvolan Sanomissa Kouvolan kaupungin ilmoitustaululla 4.7.2018. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä mielipiteiden antoa varten
4.7.-31.8.2018 välisen ajan Tekniikka- ja ympäristötalolla (Valtakatu 33, Kuusankoski) ja kaavahankkeen verkkosivuilla www.kouvola.fi/kullasvaara-tykkimaki. OAS on luettavissa kaavahankkeen verkkosivuilla koko kaavaprosessin ajan.
Osayleiskaavan alustavia tavoitteita lähtökohtia esiteltiin RRT-aluetta koskevassa yleisötilaisuudessa Kouvolan kaupungintalolla 17.4.2018. Tuolloin osayleiskaavaa ei oltu vielä kuulutettu vireille. Osayleiskaavan luonnos oli nähtävillä 22.5.-12.8.2019. Yleiskaavan luonnosta esiteltiin yleisötilaisuudessa 5.6.2019. Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä 11.11.-22.12.2021. Yleiskaavaehdotusta esiteltiin yleisötilaisuudessa internetin kautta Teams-sovelluksen avulla 24.11.2021.
Aikatauluarvio:
Vireilletulovaihe
Valmisteluvaihe, kaavaluonnoksen laatiminen
Kaavaluonnoksen nähtävilläolo
Kaavaehdotuksen laatiminen, selvitykset
Kaavaehdotuksen nähtävilläolo
Yleiskaavan hyväksyminen

kesä 2018
syksy 2018 – kevät 2019
kesä 2019
syksy 2019 – kevät 2021
syksy 2021
kevät 2022

Kuva 37. Suunnittelualueen laajuus on muuttunut kaavaprosessin edetessä. Vasemmalla suunnittelualueen rajaus osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon aikaan ja oikealla valmisteluvaiheessa tarkentunut rajaus. Kaavarajaus on tarkentunut edelleen kaavaehdotusvaiheessa.

4.4. Kaavaratkaisun perusteet
4.4.1. Lausunnot, mielipiteet ja niiden huomioiminen
Osayleiskaavan vireilletulo sekä kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä
olo
Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden
antoa varten 4.7.-31.8.2018. Kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta lähetettiin tieto mahdollista lausuntoa varten kaavoitusta ohjaaville viranomaisille.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon aikaan kaavahankkeesta ei jätetty yhtään
mielipidettä. Saapuneet lausunnot ja niiden vastineet ovat kaavan liitteenä.
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Osayleiskaavan valmisteluvaiheen kuuleminen
Kullasvaara-Tykkimäki osayleiskaavan valmisteluvaihe järjestettiin 22.5.-12.8.2019. Osana valmisteluvaihetta järjestettiin yleisötilaisuus 5.6.2019. Osayleiskaavan luonnos oli nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden antoa varten 22.5.-12.8.2019. Kaavan valmisteluvaiheen nähtävilläolosta
lähetettiin tieto mahdollista lausuntoa varten kaavoitusta ohjaaville viranomaisille. Osayleiskaavaluonnoksesta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä niiden vastineet on esitetty kaavan liitteenä.
Yhteenveto valmisteluvaiheen yleisötilaisuudesta kaavan liitteenä. Kaavaluonnoksesta saatiin 19
lausuntoa viranomaisilta ja muilta toimijoilta sekä 10 kirjallista mielipidettä. Valtaosassa kaavaluonnoksen esittelytilaisuudessa esitetyistä mielipiteissä sekä kirjallisissa mielipiteissä suhtautuminen osayleiskaavahanketta kohtaan oli kriittistä.
Osayleiskaavan ehdotusvaiheen julkinen nähtävilläolo
Osayleiskaavaehdotus oli MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 11.11.22.12.2021 Kouvolan kaupungintalolla sekä kaavahankkeen verkkosivuilla
(www.kouvola.fi/kullasvaara-tykkimaki). Kunnan jäsenillä ja osallisilla oli MRL 65 §:n ja MRA 19
§:n mukaisesti mahdollisuus esittää mielipiteensä asiasta (muistutus). Kaavaehdotuksen sisältöä
esiteltiin etäyhteyksin Teams-sovelluksen avulla osayleiskaavasta kiinnostuneille esittelytilaisuudessa 24.11.2021. Kaavaehdotuksesta saatiin 13 lausuntoa ja 7 muistutusta. Muistutukset ja lausunnot kaavaehdotuksesta sekä niiden vastineet ovat osayleiskaavan liitteenä.
4.5. Valmisteluvaiheen suunnitelmavaihtoehdot
Yleiskaavan valmisteluvaiheessa esitettiin luonnostasoisena alueen maankäyttöratkaisu. Luonnoksessa esitettiin aluevaraukset ja niiden pääkäyttötarkoitus. Osayleiskaavan valmisteluvaiheessa kaavaluonnoksessa tutkittiin vaihtoehtoisia maankäyttövisioita suunnittelualueen itäosaan. Vaihtoehdoissa tutkittiin yritysalueen ja toisaalta nykyisen asumisen mahdollistavan alueen laajuutta.

Kuva 38. Ote osayleiskaavaluonnoksesta.

Alueella sijaitsee myös haja-asutustyyppistä vakituista asutusta. Suunnitellun logistiikka-alueen
välittömät tai välilliset vaikutukset voidaan arvioida olevan osalle suunnittelualueen asutusta siinä
määrin haitallisia/merkittäviä, että suunnittelun aikana nostettiin esille kysymys asumisen mielekkyydestä aivan logistiikka-alueen rajalla tai sen keskellä.
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Toisaalta myös yritysalueen toimintaedellytykset ovat selkeästi rajatummat, jos asutus on aivan
kiinni teollisuusalueessa tai jos logistiikka-alueen toimintapinta-ala muodostuu asumisen ja yritysalueen välisten varoalueiden johdosta suhteellisen pieneksi. Logistiikka-alueen laajennuksen
alaan ja korttelirakenteeseen vaikuttaa myös kaasuputken sijainti alueella. Vaihtoehtoratkaisujen
suurimmat vaikutukset kohdistuvat alueen asukkaisiin. Vaikutuksia on myös kaasuputkeen riippuen sen osalta tehtävistä ratkaisuista. Yleiskaavan valmisteluvaiheen aikana laadittavien selvitysten sekä kaavaluonnoksesta saadun palautteen perusteella on valikoitu toiminnallisesti, taloudellisesti ja teknisesti tarkoituksenmukaisin kaavaratkaisu ja se on yhteen sovitettu kaavan tavoitteet huomioiden mahdollisimman hyvin muuhun maankäyttöön.

Kuva 39. Logistiikka-aluetta kuvattuna idän suuntaan. Kuvassa näkyy käynnissä olevat terminaalialueen
rakennustyöt. Taustalla on ympyröity peltoalue, jolle yleiskaavan vaihtoehtotarkastelu pääosin sijoittuu.

Vaihtoehdossa 1 esitettiin teollisuus- ja logistiikka-alue laajimmillaan. Alueen poikki kulkeva yhdystie/kokoojakatu sijoittui tässä vaihtoehdossa alueen pohjoisreunaan. Teollisuus- ja logistiikkatoimintojen alueen pinta-ala on mahdollisimman suuri, noin 51 ha. Vaihtoehdossa alueen olemassa oleva asutus sijoittui teollisuus- ja logistiikkatoimintojen alueelle.
Vaihtoehto 2 erosi ensimmäisestä vaihtoehdosta yhdystien/kokoojakadun sijainnin osalta. Vaihtoehto mahdollistaisi teollisuus/logistiikka-alueen vaiheittaisen toteutuksen siten, että yhdystien/kokoojakadun pohjoispuolinen osa voitaisiin ottaa käyttöön myöhemmässä vaiheessa
tien/kadun rakentamisen jälkeen. Vaihtoehdossa alueen olemassa oleva asutus sijoittuu teollisuus- ja logistiikkatoimintojen alueelle.
Vaihtoehdossa 3 teollisuus- ja logistiikka-alue vastasi rajaukseltaan pääosin Kouvolan keskeisen
kaupunkialueen ja RRT-alueen kaavarungon teollisuuden reservialueen rajausta. Vaihtoehdossa
alueella oleva asutus oli merkitty suojaviheralueeksi. Tässä vaihtoehdossa olemassa olevat
asuinrakennukset voitaisiin säilyttää.

Kuva 40. Kaavan valmisteluvaiheessa tutkitut vaihtoehdot.

37

5. OSAYLEISKAAVAN KUVAUS
5.1. Kaavaehdotus
Kaavaehdotusvaiheessa maankäyttöratkaisua on tarkennettu ja kaavamerkintöihin on lisätty
käyttötarkoitusta tarkentavia suunnittelumääräyksiä. Yleiskaavalla päivitetään nykyisten yleiskaavojen mukaisia liikennejärjestelyjä siten, että valtatien 6 rinnakkaistie osoitetaan valtatien eteläpuolelle. Kullasvaaran eritasoliittymää on tarkasteltu yleiskaavan rinnalla valmistellusta aluevaraussuunnitelmassa. Osayleiskaava on laadittu oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Osayleiskaavan perusteella ei voida myöntää suoraan rakennuslupia.
Kaavakarttaan on osayleiskaavan valmisteluvaiheen jälkeen tehty mm. seuraavia muutoksia:
•

Teollisuus- ja logistiikka-alueen (T) laajuudeksi valikoitui kaavaluonnoksen vaihtoehtojen
2 ja 3 yhdistelmä. Karjalankadun jatkeen linjaus on esitetyistä vaihtoehdoista eteläinen ja
väylän eteläpuolella T-aluevaraus kattaa myös Paunolantien alueen. Karjalankadun jatkeen pohjoispuolinen alue on suojaviheraluetta.

•

Jyrääntien ja valtatien 6 risteyksen luoteispuolelle merkittiin maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi / työpaikkarakentamisen alueeksi (M/TP). Valtatien 6 parantamisen jälkeen aluetta voidaan tutkia osoitettavaksi työpaikkarakentamiselle.

•

Liikenneväyliä koskevia merkintöjä on tarkennettu: Jyrääntien/Häkämäentien/Vt6:en risteysalueen kaavamerkintää selkeytettiin. Jyrääntien ja Häkämäntien liittymä Kuutostielle
poistuu. Karjalankadun ja eritasoliittymän suunnitelmat ovat tarkentuneet ja muutokset on
päivitetty kaavakartalle.

•

Vt6:en pohjoispuolista P-aluevarausta on laajennettu itään. Palvelujen alueiden (P) kaavamääräystä on täsmennetty.

•

Valtatien eteläpuolen kaksi läntisintä rakentamiselle varattua aluevarausta on muutettu
työ-paikkarakentamisen alueiksi (TPY-1), joilla ympäristö ja alueen sijoittuminen pohjavesialueelle asettavat toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Alue varataan ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomalle työpaikkarakentamiselle kuten palvelu-, hallinto-, koulutus-, toimisto-, matkailu- ja teollisuustoiminnoille, sekä niihin liittyville myymälä- ja varastointitiloille. TPY-alueiden määräyksiä tarkennettiin viranomaislausuntojen perusteella vielä
kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen.

•

Kaavakartalle lisättiin liito-oravan kannalta tärkeiden viheryhteyksien merkinnät ja yhteyksiin liittyviä määräyksiä.

•

Raideliikenteen yhteystarpeen merkintä teollisuus- ja logistiikka-alueelle poistettiin. Yhteyden toteuttaminen on kustannussyistä epärealistista.

•

Merkintä kaasuputken yhteystarpeelle poistettiin. Kaasuputkea koskeva merkintä korvattiin aihetta käsittelevällä yleismääräyksellä.

Kaavaratkaisu perustuu Kouvolan kaupungin strategiseen tavoitteeseen houkutella tuotannon
työllistäjiä ja logistiikkatoimijoita, joille hyvä liikenteellinen sijainti ja toimiva logistinen ketju sekä
satamien läheisyys ovat tärkeitä tekijöitä toimipaikan valinnassa. Logistiikkaan panostaminen on
yksi Kouvolan kaupunkistrategian kasvukärjistä. Suunnittelualue sijaitsee rautatieverkon ja valtateiden solmupisteessä ja liikenteen sujuvuutta edistetään päivittämällä valtatien 6 suunnittelutilanne vastaamaan maantieverkon toiminnallista tavoitetta, jolloin se palvelee mahdollisimman hyvin myös Kouvolan logistiikka-alueelle suuntautuvaa liikennettä. Kaavaratkaisun taustalla on
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useita selvityksiä, joiden perusteella suunnitelmaa on laadittu ja kaavoituksen aiheuttamia vaikutuksia arvioitu.
Osayleiskaavassa on esitetty maankäyttöratkaisu liikennejärjestelmineen Tykkimäki-Häkämäki
väliselle alueelle. Rakennettavaksi aiotut alueet käsittävät teollisuus-, varasto- ja logistiikkatoimintojen alueita (T), palvelujen alueita (P) ja työpaikkarakentamisen alueita (TPY, TP). Kaavamääräyksissä em. maankäyttöalueiden käyttötarkoituksia on laajennettu mahdollistaen alueen
joustava käyttö. Teollisuus- ja logistiikka-alueena on osoitettu osayleiskaavan itäosa. Teollisuuden ja logistiikan aluetta on laajennettu verrattuna nykyisin voimassa olevan Kouvolan keskeisen
kaupunkialueen osoittamaan teollisuuden reservialueeseen. Lisäksi merkinnät asutusalueesta on
poistettu. Tämä teollisuus- ja logistiikka-alue sijaitsee välittömästi rakenteilla olevan terminaalialueen yhteyteen ja voi kytkeytyä siihen tai toimia omana kokonaisuutenaan.
Maijanaron alue on merkitty toteutuneen maankäytön mukaisesti maa-ainesten otto- ja läjitysalueeksi (EO). Kaavaan kuuluu laajoja suojaviheralueita (EV, EV-1), joille pääsääntöisesti alueen
luonnonarvot sijoittuvat. Kaavakartalle on merkitty myös mm. virkistysreittiyhteyksiä, viheryhteyksiä ja merkittävimpiä johto- ja putkilinjoja.
Liikennejärjestelyjen osalta kaavalla on merkittävä vaikutus valtatien 6 parantamisen suunnittelutilanteeseen. Liikenneviraston (nykyinen Väylävirasto) vuonna 2011 tekemä hyväksymispäätös
valtatien 6 parantamista välillä Tykkimäki-Kaipiainen koskevasta yleissuunnitelmasta on rauennut. Tämän osayleiskaavan yhteydessä on yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa laadittu aluevaraussuunnitelma valtatielle 6 välillä Tykkimäki-Häkämäki. Aluevaraussuunnitelma vastaa laissa
tarkoitetun maantien yleissuunnitelman tasoa. Aluevaraussuunnitelma on kaavan liite ja suunnitelmaratkaisu on sisällytetty osaksi osayleiskaavaratkaisua. Tämän osayleiskaavan ja sitä koskevan Vt6:en aluevaraussuunnitelman perusteella alueelle voidaan laatia yksityiskohtainen tiesuunnitelma, jonka laatimisesta vastaa ELY-keskus.

Kuva 41. Ote 9.9.2021 päivätystä ja 28.2.2022 tarkennetusta osayleiskaavaehdotuksesta.
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5.2. Vt6 aluevaraussuunnitelma Tykkimäki-Häkämäki
Valtatie 6 parannetaan suunnittelualueen länsipäästä Kullasvaaran eritasoliittymään asti kaksiajorataiseksi moottoritieksi ja eritasoliittymästä itään nelikaistaiseksi keskikaidetieksi. Karjankadun (mt 373) kolmihaarainen tasoliittymä valtatiellä korvataan eritasoliittymällä, joka palvelee yhteytenä RR-terminaaliin ja Kouvolan katuverkkoon. Ramppien päihin rakennetaan pisaraliittymät.
Häkämäentien (mt 14613) ja Jyrääntien (mt 14616) liittymät valtatiellä 6 katkaistaan ja tiet yhdistetään toisiinsa valtatielle rakennettavan risteyssillan kautta. Nykyinen Karjalankatu muutetaan
kaduksi ja jatketaan valtatien suuntaisena Häkämäentielle. Karjalankadulta rakennetaan uusi katuyhteys Kullasvaaran eritasoliittymään ja siitä valtatien pohjoispuolelle Maijanaroon. Karjalankadun ja sen jatkeen pääliittymät rakennetaan kiertoliittyminä. Yksityistiejärjestelyillä korvataan katkaistavat valtatien yksityistieliittymät ja muut yhteystarpeet. Kullasvaaran eritasoliittymään rakennetaan linja-autopysäkit ja nykyiset Häkämäentien/Jyrääntien liittymän pysäkit parannetaan.
Yhtenäiset jalankulku- ja pyöräilyväylät järjestetään valtatien 6 ja Karjalankadun sekä sen jatkeen
varteen sekä niiden kanssa poikittaiset väylät Kullasvaaran eritasoliittymän kohdalle ja Häkämäen/Jyrääntien varteen. Eritasoliittymän suorat rampit mahdollistavat erikoiskuljetuksien kulun
kaikkiin suuntiin. Kolme nykyistä siltaa puretaan ja neljä uutta rakennetaan. Lisäksi toteutetaan
tarvittavat meluesteet, pohjavedensuojaus, tievalaistus, riista-aidat sekä johtosiirrot.

Kuva 42. Vt6 aluevaraussuunnitelma Tykkimäki-Häkämäki.

5.3. Kaavan rakenne ja mitoitus
Osayleiskaava muodostuu aluevaraus-, viiva- ja kohdemerkinnöistä. Aluevarausmerkintöjä ovat
mm. teollisuuden, työpaikkarakentamisen, palvelujen ja suojaviheralueiden merkinnät. Useimpiin
aluevarausmerkintöihin liittyy oleellisena osana kaavamerkintää täsmentäviä suunnittelu- ja rakentamismääräyksiä. Määräyksillä esimerkiksi täsmennetään aluevarauksen käyttötarkoituksen
laatua, annetaan suunnittelutavoitteita asemakaavoitukselle tai todetaan alueen olevan toimenpiderajoitusten piirissä. Viivamerkintöjä ovat liikenneväylät, johtomerkinnät ja muut yhteystarvemerkinnät. Uusi suunniteltu eritasoliittymä on merkitty kohdemerkintänä. Lisäksi muita aluemaisia
kohteita ovat yleiskaavan osa-alueiden luonnonympäristöä, kulttuuriympäristöä ja luonnonvaroja
kuvaavat alueiden erityisominaisuuksia ilmaisevat merkinnät. Erityisominaisuuksia kuvaavat merkinnät ovat päällekkäisiä muiden yleiskaavamerkintöjen kanssa. Osayleiskaavaa koskevat myös
koko kaava-alueeseen liittyvät yleismääräykset.
Rakentamiselle tarkoitetut alueet (ml. maa-ainesten otto- ja läjitysalue) kattavat osayleiskaavaalueesta kaikkiaan n. 129 ha, eli noin puolet kaava-alueen aluevarauksista. Käytännössä rakentamisen osuus tulee olemaan pienempi, sillä asemakaavoitettaessa korttelialueiden suojaviheralueiden laajuus tulee tarkentumaan.
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Aluevaraus

Pinta-ala

Osuus

Teollisuus-, varasto- ja logistiikkatoimintojen alueet (T)

51 ha

19,4 %

Palvelujen alueet (P)

20 ha

7,8 %

Työpaikkarakentamisen alueet,
joilla ympäristö ja alueen sijoittuminen pohjavesialueelle asettavat toiminnan laadulle erityisiä
vaatimuksia (TPY-1, TPY-2)

20 ha

7,6 %

Maa- ja metsätalousvaltaiset
alueet (M)

18 ha

6,8 %

Maa- ja metsätalousvaltaiset
alueet / Työpaikkarakentamisen
alueet (M/TP)

16 ha

6,0 %

Maa-ainesten otto- ja läjitysalueet (EO)
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14,5 %

Suojaviheralueet (EV, EV-1)

88 ha

33,4 %

Urheilu- ja virkistyspalvelujen
alueet (VU)

12 ha

4,4, %

Palvelujen alue (P)
Suunnitellun eritasoliittymän pohjoispuolelle on merkitty palvelujen alueita (P). Palvelujen alueet
on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Palvelujen alueet ovat tarkoitettu pääasiassa vapaa-aikapalvelujen tiloille ja niitä tukeville toimisto-, matkailu- ja liiketiloille ja muille kaupallisille palveluille.
Aluetta ei ole tarkoitettu vähittäiskaupan tai päivittäistavarakaupan keskittymille. Pohjavesialueelle ei saa sijoittaa liikenneasemaa.
Valtatien pohjoispuolelle on esitetty palvelujen ja hallinnon alue (P) korvaa Tykkimäki-Saarenmaa
osayleiskaavan maa- ja metsätalousalueiden varauksia (M) sekä urheilu- ja virkistyspalvelujen
alueita (VU). Palvelualueet täydentävät Tykkimäki-Saarenmaa osayleiskaavassa esitettyä tavoitetta, jossa alueen maankäyttö kytkeytyy lähinnä matkailuun ja virkistykseen. Tykkimäen ympäristöön on aiemmin visioitu virkistys- ja vapaa-ajan keskusta, jossa voisi sijaita esimerkiksi kylpylä,
liikunta- ja monitoimihalli, ravintolapalveluita ja hotelli. Käyrälammen alueella on yhä voimassa
Tykkimäki-Saarenmaa yleiskaavan laajoja matkailupalvelujen aluevarauksia.
Alueelle ei ole tarkoituksenmukaista muodostaa kaupallista keskittymää. Kouvolan seudun kaupallinen keskittymä sijaitsee tämän osayleiskaavan alueesta noin kahdeksan kilometrin päässä
lännessä Tervaskankaan/Puhjonmäen alueella, jossa sijaitsee mm. kauppakeskus Veturi, Prisma
ja useita muita erikoistavaraliikkeitä. Myöskään alueella voimassa oleva Kymenlaakson maakuntakaava 2040 ei tue suurten kaupallisten keskittymien kohdentamista Kullasvaaran ja Tykkimäen
alueille.
Työpaikkarakentamisen alue, jolla ympäristö ja alueen sijoittuminen pohjavesialueelle
asettavat toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TPY-1 ja TPY-2)
Kaavaehdotusvaiheessa saadun viranomaislausuntojen perusteella työpaikkarakentamisen alueet päätettiin jakaa indeksein kahdeksi määräyksiltään erilaisiksi alueiksi (TPY-1 ja TPY-2). TPY41

1 -alue varataan ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomalle työpaikkarakentamiselle kuten palvelu-,
hallinto-, koulutus-, toimisto-, matkailu- ja teollisuustoiminnoille, sekä niihin liittyville myymälä- ja
varastointitiloille. TPY-2 -alue sijaitsee varattu ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomalle työpaikkarakentamiselle kuten palvelu-, hallinto-, koulutus-, toimisto- ja matkailutoiminnoille, sekä niihin liittyville myymälä- ja varastointitiloille. TPY-2 -alue sijaitsee lähellä Tykkimäen huvipuiston matkailukeskittymää ja lisäksi alue sijaitsee osittain vedenottamon suoja-alueella. Tämän vuoksi TPY-2 alue ei mahdollista teollisuustoimintoja. Teollisuustoiminnoista olisi voinut kaavan ympäristöhäiriöitä koskevista määräyksistä huolimatta aiheutua haittaa viereiselle matkailualueelle ja pohjavesien suojelulle.
TPY-alueilla ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka voi aiheuttaa pohjavesien muuttumista tai
pilaantumista. Kaavamääräys sallii varsin laajalti erilaisiin yritystoimintoihin liittyviä käyttötarkoituksia. TPY-1 -alueet sijoittuvat raskaan logistiikan ja teollisuuden alueiden ja selkeästi kevyemmän matkailu- ja virkistysalueiden välille toimien puskurina raskaiden ja kevyiden toimintojen välimaastossa.
Esimerkiksi läntinen TPY-2 -alue voi kytkeytyä viereisen Tykkimäen huvipuiston toimintoihin. Tykkimäki-Saarenmaa osayleiskaavassa alue oli ositettu yksinomaan matkailupalveluille (RM). Alueen osoittaminen vain matkailuun on nykytilanteessa liian rajaava. Aluetta tulisi voida käyttää
tarvittaessa myös logistiikka-aluetta palvelevien kevyempien toimintojen kuten toimistotilojen alueena. Ympäristöhäiriöitä aiheuttavia teollisuus- ja logistiikkatoimintoja ei ole tarkoituksenmukaista
kuitenkaan sijoittaa matkailuun ja virkistykseen painottuvan huvipuistoalueen viereen. Yksinomaan matkailupalvelujen aluevarauksia jää yhä runsaasti Tykkimäen ja Käyrälammen ympäristöön.
Rinnakkaistienä toimivan Karjalankadun jatkeen pohjoispuolelle on osoitettu TPY-1 -aluetta. Alueen itäpuolella sijaitsee Härkäojantien asutusta. Alue sijoittuu Tornionmäen 1E-luokan pohjavesialueelle, mikä aiheuttaa rajoitteita alueen käytölle.
Teollisuus-, varasto- ja logistiikkatoimintojen alue (T)
Osayleiskaavassa on osoitettu pääkäyttötarkoitukseltaan teollisuus-, varasto- ja logistiikkatoimintojen alueet (T). Alueelle saa sijoittaa ympäristöhäiriöitä aiheuttavia teollisuus-, varasto- ja logistiikkatoimintoja sekä niihin liittyvää liiketoimintaa ja palveluita sekä terminaalialuetta palvelevia
tukitoimintoja. T-alueet on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi ja alueen sisäiset katuyhteydet
suunnitellaan asemakaavoituksen yhteydessä.
Urheilu- ja virkistyspalvelualue (VU)
Saarenmaa-Tykkimäki osayleiskaavassa esitetyn urheilu- ja virkistyspalvelujen alueen (VU) rajaus muuttuu, joten Kullasvaara-Tykkimäki osayleiskaavassa on mukana pienialainen alue VUaluetta. VU-alue liittyy laajempaan valtatien ja Jyräänjoen väliseen virkistysalueeseen. VU-alueen
kaavamääräykset vastaavat Saarenmaa-Tykkimäki osayleiskaavan määräyksiä.
Alueelle voidaan sijoittaa urheilu-, golf-, virkistys- ja vapaa-ajantoimintoja palvelevia rakennuksia
ja rakennelmia. Aluetta suunniteltaessa on luotava yhtenäinen ja viereisille virkistysalueille jatkuva reittiverkosto. Osan reiteistä tulee olla liikkumisesteisten käyttöön soveltuvia. Maisemaa
muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muita näihin verrattavia toimenpiteitä varten on oltava MRL 128 §:n mukainen maisematyölupa.
Maa-ainesten otto- ja läjitysalue (EO)
Maijanaron alue on merkitty maa-ainesten otto- ja läjitysalueeksi (EO). Maijanaron alueen merkinnällä todetaan nykyinen käyttö.
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Maa- ja metsätalousvaltainen alue (M)
Maa- ja metsätalousalueiksi on merkitty alueita Maijanaron ja Jyrääntien väliseltä alueelta. Maaja metsätalousvaltaiselle alueelle saa rakentaa maa- ja metsätaloutta palvelevia rakennuksia tai
rakennelmia. Uusia asuinrakennuspaikkoja ei saa muodostaa. Aluetta ei ole tarpeen asemakaavoittaa.
Maa- ja metsätalousvaltainen alue / Työpaikkarakentamisen alue (M/TP)
Merkinnällä on osoitettu nykytilanteessa pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen tarkoitetut alueet sekä maatalouten liitännäiselinkeinoihin soveltuvat alueet. Alueelle ei saa muodostaa uusia asuinrakennuspaikkoja. Tulevaisuudessa maa- ja metsätalousvaltaisesta alueesta
työpaikkarakentamisen alueeksi muuttuva alue. Alueelle voidaan toteuttaa työpaikkarakentamista valtatien 6 aluevaraussuunnitelma Tykkimäki-Häkämäki tavoitetilanteen mukaisten liittymäjärjestelyjen toteuttamisen jälkeen. Alueen työpaikkarakentaminen vaatii asemakaavan laatimisen. Kulku alueelle tapahtuu joko etelästä Häkämäentien/Jyrääntien kautta tai lännestä suoraan
Kullasvaaran eritasoliittymän kautta. Alue kuuluu Utin pohjavesialueeseen, mikä tulee huomioida
suunnittelussa ja rakentamisessa.
Suojaviheralue (EV)
Valtatiehen rajautuvia alueita sekä teollisuus- ja varastoalueiden viereisiä on merkitty suojaviheralueiksi, joita ei voi osoittaa herkille toiminnoille kuten asumis- tai virkistyskäyttöön. Asuttuihin
alueisiin rajautuville suojaviheralueille tulee muodostaa riittävän tiheä ja monipuolinen suojapuusto. Luonnonarvoja sisältäviä viheralueita tulee hoitaa luonnonarvojen edellyttämällä tavalla
luonnon ominaispiirteet säilyttäen. Suojaviheralueilla voidaan järjestää hulevesien käsittelyä ja
toteuttaa ympäristöhäiriöiden torjuntaan liittyviä rakenteita alueiden luontoarvot huomioiden.
Osayleiskaava-alueen suojaviheralueilla on suuri merkitys luontoarvojen säilyttämisessä, ja ne
toimivat ekologisina yhteyksinä eri eliölajeille. Alueet toimivat myös puskurivyöhykkeinä alueen
asutuksen ja liikenneväylien ja yritysalueiden välillä. Suojaviheralueilla on suuri merkitys myös
alueen hulevesien käsittelyssä.
Suojaviheralue, jolla sijaitsee olemassa olevaa asutusta (EV-1)
Härkäojantien varren asutus sijaitsee ympäristöhäiriöitä aiheuttavien valtatien 6 ja Kullasvaaran
logistiikka-alueen välissä. Alueen sijainti kahden ympäristöhäiriöitä aiheuttavan alueen (valtatie
ja logistiikka-alue) välissä ei puolla asumisen lisäämistä terveellisyyden ja turvallisuuden näkökulmasta. Tästä syystä alueet on osoitettu suojaviheralueiksi, joilla sijaitsee olemassa olevaa
asutusta (EV-1). Alueella on nykytilanteessa suhteellisen tiheää asutusta, mutta aluetta ei ole
tarkoitettu asemakaavoitettavaksi asumiselle. Lähtökohtana alueen rakentamisen ohjaamisessa
on, että olemassa olevat rakennukset voidaan säilyttää ja niitä voidaan peruskorjata, mutta uusia
rakennuspaikkoja tai asuinrakennuksia alueelle ei voida osoittaa. Alueelle ei voida myöntää lupia
uusia rakennuspaikkoja varten asemakaavakynnyksen ylittymättä. Aluetta ei ole tarkoituksenmukaista asemakaavoittaa asumiselle. Peruskorjaamiseen vertautuvat vähäiset rakennusten laajennukset voivat olla mahdollisia. Laajoja uudisrakentamiseen vertautuvia laajennusosia, jotka esimerkiksi lisäisivät merkittävästi melualueella asuvien ihmisten määrää, ei tule tehdä. Uusia talousrakennuksia voidaan rakentaa ja niiden sijoittamisella rakennuspaikalle voidaan saavuttaa
hyötyjä esim. meluntorjunnassa.
Luonto- ja ympäristöarvoja koskevat merkinnät
Alueelle laadituissa luontoselvityksissä havaitut luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet ovat merkitty luo –merkinnällä. Luonnon monimuotoisuuskohteiden indeksimerkintä sijaitsee
varsinaisen alueen ulkopuolella. Näitä ovat metsiköt, joilla sijaitsee liito-oravan elinalueita. Alueelle on tehty luontoselvitysten päivitys kesällä 2019. Osalla ennestään tunnetuilla liito-oravan
elinalueilla ei 2019 kartoituksessa enää havaittu merkkejä liito-oravista. Suunnittelualueella on
tehty 2010-luvulla metsähakkuita, joilla on ollut vaikutusta liito-oravan esiintymiseen. Osayleiskaavaan on kuitenkin merkitty myös nämä aiemmin tunnistetut alueet luo-merkinnällä. Merkintään
liittyy määräys ”Alueen käyttöä suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon luonnon
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monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen, eliölajiesiintymien ja luontokohteiden
säilyttämisedellytykset.”
Osa suojaviheralueista on merkitty alueiksi, jotka toimivat ekologisina yhteyksinä (/e). Alueella
tulee säilyttää yhtenäinen puustovyöhyke. Yhteys toimii ekologisena käytävänä liito-oravan Käyrälammen ja Kullasvaaran elinympäristöjen välillä. Aluetta toteutettaessa on varmistettava, että
yhteyttä ei heikennetä eikä ekologisia käytäviä katkaista. Alueiden yksityiskohtaisessa suunnittelussa ja toteutuksessa yhtäjaksoista viheryhteyttä on vahvistettava istutuksin. Valtatien 6 tiesuunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota liito-oravan valtatien ylityspaikkojen järjestämiseen.
Ekologisten yhteyksien merkintöjä on täydennetty viheryhteystarpeen nuolimerkinnöillä. Merkinnällä osoitetaan yleiskaavatasoisesti ohjeellinen liito-oravan viheryhteystarve kahden elinpiirin
välillä. Asemakaavoituksessa ja muussa yksityiskohtaisessa suunnittelussa yhteystarve suunnitellaan yksityiskohtaisesti ja varataan sille riittävä puustoinen tila.
Alueella sijaitsevat vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueet, joilla sijaitsee pohjavedestä
suoraan riippuvainen pintavesi- tai maaekosysteemi (Utti, Tornionmäki) ovat merkitty kaavakartalle pohjavesialueen merkinnällä (pv). Pohjavesialueen indeksimerkintä sijaitsee varsinaisen
pohjavesialueen ulkopuolella. Alueella rakentamista ja muuta maankäyttöä saattavat rajoittaa ympäristönsuojelulain 17 § (pohjaveden pilaamiskielto) sekä vesilain 3:2 § (vesitaloushankkeen luvanvaraisuus, jos se voi muuttaa pohjaveden laatua tai määrää). Alueella on kemikaalien ja pohjavesien kannalta haitallisten jätteiden varastointi kielletty. Öljysäiliöt on sijoitettava rakennusten
sisätiloihin tai suoja-altaaseen, jonka tilavuus vastaa vähintään varastoitavan öljyn enimmäismäärää. Jätevesien imeyttäminen maaperään on kielletty. Rakentaminen, ojitukset ja maankaivuu on
tehtävä siten, ettei aiheudu pohjaveden laatumuutoksia tai pysyviä muutoksia pohjaveden korkeuteen. Alueelta kertyvät likaantuneet sade- ja sulamisvedet on johdettava pohjavesialueen ulkopuolelle tai hulevesiviemäriin.
Liikenne
Tie- ja katuyhteydet on osoitettu osayleiskaavassa viivamerkinnöin ja suunniteltu eritasoliittymä
kohdemerkinnällä. Osaltaan väylien ulottuvuuksia rajaa niiden ympärillä olevat maankäytön aluevaraukset. Väyliä ympäröivien aluevarausten rajauksia määritellessä on hyödynnetty Vt6 Tykkimäki-Häkämäki aluevaraussuunnitelmaa erityisesti suunnitellun eritasoliittymän kohdalla. Valtatien 6 pääväylä on merkitty Kouvolan suunnasta Kullasvaaran eritasoliittymälle asti moottori- tai
moottoriliikennetienä (mo). Kullasvaaran liittymästä itään Utin suuntaan Kuutostie on merkitty
kaksiajorataiseksi valtatieksi (vt). Tavoitetilanteessa valtatie 6 on moottoritie Kouvolan suunnasta
Kullasvaaran liittymään asti. Kullasvaaran ja Utin välillä tavoitteena on 2+2 kaistainen maantie.
Valtatien rinnakkaistie on osoitettu merkinnällä yhdystie/kokoojakatu. Yhdystien/kokoojakadun
merkinnällä on merkitty myös muut alueen liikenneväylät. Yleiskaavaan liittyy valtatien 6 aluevaraussuunnitelma Tykkimäki-Häkämäki. Aluevaraussuunnitelmassa on esitetty yleispiirteisesti valtatien 6 ja siihen liittyvien rinnakkaisväylien tie- ja liittymäjärjestelyt. Liikenne- ja katualueiden rajat
tarkentuvat asemakaavoituksen ja tie- ja katusuunnittelun yhteydessä. Kullasvaaran eritasoliittymä on merkitty uutena eritasoliittymänä.
Kaskankaantien silta tulee poistumaan valtatien 6 parantamisen yhteydessä, joten osayleiskaavaan ei ole merkitty Kaskankaantien siltaa. Sillan poistuminen on mainittu myös Vt6 aluevaraussuunnitelmassa. Tällöin Kaskankaantien käyttäjät tulisivat tavoitetilanteessa käyttämään liikennöintiin osayleiskaavassa esitettyjä väyliä ja Kuutostie ylitettäisiin suunnitellun eritasoliittymän
kohdalta.
Liikenneväyliä koskee yleismääräys, jossa todetaan, että Vt6 tieosuutta ja siihen liittyviä liittymäja rinnakkaistiejärjestelyjä koskee aluevaraussuunnitelma Vt6 Tykkimäki-Häkämäki. Aluevaraussuunnitelmassa esitetyt tie- ja liittymäjärjestelyt sekä muut ratkaisut ovat yleispiirteisiä ja kuvaavat
likimääräisesti tarvittavan tie- ja liikenneväyläalueen. Tarkka liikennealueen raja määritellään ase-
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makaavoituksen tai tiesuunnittelun yhteydessä. Aluevaraussuunnitelma on osayleiskaavan liitteenä. Laissa liikennejärjestelmästä ja maanteistä todetaan, että tien yleissuunnitelma on laadittava, jolleivät hankkeen vaikutukset ole vähäiset taikka maantien sijaintia ja sen vaikutuksia ole
jo riittävässä määrin ratkaistu asemakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa. Aluevaraussuunnitelman ratkaisut ovat osa yleiskaavaa ja sen on suunniteltu toimivan osayleiskaavan
alueella valtatien 6 yleissuunnitelmaratkaisuna, jonka pohjalta tiesuunnitelman laatiminen voidaan aloittaa.
Tieliikenteen yhteystarvemerkintää on käytetty osoittamaan yhteyttä Käyrälammen suuntaan ja
valtatien 6 rinnakkaistien jatkoyhteyden tarve itään Utin suuntaan. Lisäksi on tarpeen osoittaa
tieyhteys Härkäojantielle uudelta Karjalankadun jatkeeksi suunnitellulta väylältä. Mikäli valtatien
6 liittymä- ja liikennejärjestelyt toteutetaan, Härkäojantiehen tulee muutoksia. Yhteydet Härkäojantielle voidaan käsitellä yksityistietoimituksella.
Olemassa oleva Paaskosken ulkoilureitti on merkitty yleiskaavaan. Lisäksi kaavassa on esitetty
uusia ohjeellisia/vaihtoehtoisia ulkoilureittiyhteyksiä mm. ylimaakunnallisten yhteyksien turvaamiseksi.
Muinaisjäännökset ja muu kulttuuriperintö
Osayleiskaavan alueella sijaitseva muinaisjäännös ”Utti-Salmela” on merkitty muinaisjäännösalueena (sm). Muinaisjäännösalueen indeksimerkintä sijaitsee varsinaisen kaavamerkintäalueen ulkopuolella. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu
siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista suunnitelmista on
pyydettävä museoviranomaisen lausunto. Valtatien 6 parantamisella voi olla vaikutusta Utti-Salmela muinaisjäännökseen. Vaikutusten laajuus selviää valtatien yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä.
Kaava-alueella sijaitsevat toisen maailmansodan aikaiset kohteet ovat osoitettu kulttuuriperintökohteina (s-1). Kulttuuriperintökohteen indeksimerkintä sijaitsee varsinaisen kaavamerkintäalueen ulkopuolella. Aluetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.
Osayleiskaavaratkaisu ei uhkaa kulttuuriperintökohteita.
Johtomerkinnät
Kaava-alueella sijaitseva KSS Energia Oy:n Sydänmaa-Valkeala 110 kV:n voimajohto on osoitettu johtomerkinnällä (Z).
Kaasuputken merkinnällä (K) on osoitettu maakaasun siirtoputki. Siirtoputkelle on varattava alueen yksityiskohtaisessa suunnittelussa riittävä suoja-alue. Yleiskaavan toteuttaminen voi edellyttää maakaasuputken rakentamisen uuteen paikkaan. Maakaasuputken vaihtoehtoisia sijoittamisvaihtoehtoja on esitetty 11.9.2020 päivätyssä kaasuputken perussuunnitelmassa. Perussuunnitelma on yleissuunnitelmatasoinen suunnitelma ja toteutus vaatii rakennussuunnitelman.
Rakennussuunnitelmavaiheessa valittavaksi tulee soveltuva perussuunnitelmassa esitetty putkilinjausvaihtoehto. Logistiikka-alueen poikki kulkevalle putkelle on tarve osoittaa uusi sijainti, mikäli
logistiikka-alue otetaan täysmääräisesti yhtenäisenä alueena käyttöön.
Yleismääräykset
Kaava-aluetta koskevat seuraavat yleismääräykset:
•

Osayleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana oikeusvaikutteisena
yleiskaavana.
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•

Valtatietä 6 ja siihen liittyviä liittymä- ja rinnakkaistiejärjestelyjä koskee aluevaraussuunnitelma Vt6 Tykkimäki-Häkämäki. Aluevaraussuunnitelmassa esitetyt tie- ja liittymäjärjestelyt sekä muut ratkaisut ovat yleispiirteisiä ja kuvaavat likimääräisesti tarvittavan tie- ja liikenneväyläalueen. Tarkka liikennealueen raja määritellään asemakaavoituksen tai tiesuunnittelun yhteydessä. Aluevaraussuunnitelma on osayleiskaavan liitteenä.

•

Yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee edistää valtatiehen 6 kytkeytyvän itä-länsisuuntaisen kevyen liikenteen yhteyden toteuttamista.

•

Alueiden käytössä ja yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee huomioida valtatien liikennemelu ja mahdolliset logistiikka-alueelta aiheutuvat ympäristöhäiriöt. Meluhaittoja ja
muita ympäristöhaittoja tulee pyrkiä lieventämään.

•

Yleiskaavan toteuttaminen voi edellyttää maakaasuputken rakentamisen uuteen paikkaan. Maakaasuputken vaihtoehtoisia sijoittamisvaihtoehtoja on esitetty 11.9.2020 päivätyssä kaasuputken perussuunnitelmassa. Maakaasuputken perussuunnitelma on
osayleiskaavan liitteenä. Kaasuputkelle on varattava alueen yksityiskohtaisessa suunnittelussa riittävä suoja-alue.

•

Puhtaat hulevedet tulee pyrkiä imeyttämään muodostumisalueellaan.

5.4. Kaavan vaikutukset
Kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Osayleiskaavan suunnitelmaratkaisusta on laadittu erillinen asiantuntija-arvio kaavan toteuttamiseen liittyvistä merkittävistä vaikutuksista (Oyk vaikutusten arviointi, SitoWise 2020). Vaikutusten arvioinnissa on hyödynnetty kaava-alueelta laadittuja selvityksiä. Kaavasuunnitelmasta on tehty erilliset vaikutusten arviointiraportit osayleiskaavan
luonnoksesta ja osayleiskaavaehdotuksesta. Vaikutusten arvioinnit tukevat kaavaa koskevaa
päätöksentekoa.
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja elinkeinoelämään
Yleiskaava täydentää Kullasvaaran/Teholan logistiikka-aluetta sekä Tykkimäen ympäristössä sijaitsevia palvelualueita. Kullasvaaran logistiikka-alue on paikallisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti merkittävä logistiikan keskus. Kouvolan RRT-alue on Suomen ainoa Euroopan TENT-verkostoon määritelty sisämaanlogistiikkakeskus. Osayleiskaavaratkaisu tukee Kouvolan asemaa vahvana logistisena keskuksena.
Osayleiskaavalla on positiivisia vaikutuksia elinkeinoelämään ja yritysten toimintamahdollisuuksiin. Osayleiskaava mahdollistaa yrityksille hyvän logistisen sijainnin valtatieverkon ja rautatieverkon solmukohdassa valmistuvan intermodaaliterminaalin kupeessa. Osayleiskaava luo mahdollisuuden lisätä tulevaisuudessa yritystonttien tarjontaa kehittyvän ja sujuvan infran ympäristössä.
Kullasvaaran logistiikka-alueen toteutuksella pyritään turvaamaan Kouvolan ja laajemmin koko
Kymenlaakson elinkeinoelämän kilpailukykyä ja vahvistamaan sen kansainvälistä asemaa hyödyntämällä alueen logistista sijaintia. Käyrälammen ympäristön vapaa-aikapainotteinen maankäyttö hyötyy yleiskaavan luomista mahdollisuuksista ja liikenneyhteyksistä.
Vaikutukset liikenteeseen
Osayleiskaava ja sen yhteydessä laadittu valtatien 6 aluevaraussuunnitelma Tykkimäki-Häkämäki luovat tavoitekuvan alueen liikenteen kehittämiselle. Aluevaraussuunnitelma on tavoitekuva
valtatien 6 parantamiselle ja parantamista voidaan tehdä myös vaiheittain. Suunnitelmassa on
esitetty ensimmäisenä vaiheena pelkän Kullasvaaran eritasoliittymän toteuttaminen. Valtatie 6 on
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tarkoitus parantaa nykyisessä maastokäytävässä. Yleiskaavaratkaisu parantaa valtatien liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.
Lain mukaan tiesuunnitelman laatiminen on aloitettava kahdeksan vuoden kuluessa sen vuoden
päättymisestä, jona hankkeesta laadittu yleissuunnitelma on saanut lainvoiman. Muuten yleissuunnitelman hyväksymispäätös raukeaa. Vt6 aluevaraussuunnitelma ja osayleiskaava korvaavat suunnittelualueella jo vanhentuneen Vt6 Tykkimäki-Utti yleissuunnitelman. Aluevaraussuunnitelman ja osayleiskaavan perusteella on mahdollista aloittaa tiesuunnitelman laatiminen. Vt6
Tykkimäki-Utti yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä on laadittu ympäristövaikutusten arviointi
(YVA). YVA-menettelyn tulokset eivät tien yleissuunnitelman hyväksymispäätöksen tapaan raukea, vaan YVA-menettelyn tulokset ovat olleet sovellettavissa myös tämän suunnittelun yhteydessä.
Osayleiskaavassa liikenneväylät ovat merkitty viivamerkinnöillä ja uusi eritasoliittymä on merkitty
kohdemerkintänä. Merkintätapa luo osittaista joustoa tien jatkosuunnittelulle. Osayleiskaavassa
on kuvattu Jyrääntie-Häkämäentie-Vt6 risteämä tavoitetilanteen mukaisena, eli siten että Jyrääntie/Häkämäentie alittaa Vt6:en.
Suunnittelun yhteydessä liikennemääriä on arvioitu vuoden 2040 ennustetilanteessa. Ennusteessa on huomioitu vuonna 2018 päivitetty valtakunnallinen tieliikenne-ennuste sekä paikallinen
RR-terminaaliin suuntautuva liikenne, jonka määrää on arvioitu RRT-kaavarunkoaineiston maankäytön ja työpaikkamääräarvion perusteella. Tarkka kuvaus liikennemäärien lisäyksestä on esitetty aluevaraussuunnitelman raportissa.

Kuva 43. Alueen maankäyttösuunnitelmiin perustuva liikenne-ennuste vuodelle 2040 (keskimääräinen
vuorokausiliikenne, KVL). Tässä ennusteessa on oletettu, että alueen maankäyttösuunnitelmien mukaisesta kerrosalamitoituksesta on toteutunut vuoteen 2040 mennessä noin puolet.

Vaikutukset yhdyskuntatalouteen
Kullasvaaran logistiikka-alueen rakentamisella on merkittäviä vaikutuksia yhdyskuntatalouteen.
Logistiikka-alueen laajentamisesta aiheutuu merkittäviä kustannuksia. Alueelle on laadittu raken-
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nettavuusselvitys, jonka perusteella voidaan arvioida logistiikka-alueen laajentamisen kustannuksia yleisellä tasolla. Teollisuudelle ja logistiikalle varatun alueen maaperä on savea ja alue vaatii
esikuormitusta ennen rakentamista. Logistiikka-alueen toteutuksessa on mahdollista hyödyntää
edellisen toteutusvaiheen maamassoja seuraavan vaiheen esikuormituksessa. Kaavaehdotuksessa esitetyn teollisuus-, varasto- ja logistiikkatoimintojen alueen (T) laajuus on noin 50 ha.
Yleiskaavan aluevaraus on esitetty suurkorttelitasolla ja alue tulee jaettavaksi varsinaisiin kortteleihin asemakaavavaiheessa. Asemakaavoituksessa alueelle voidaan osoittaa myös katuja ja
suojaviheralueita. Voidaan arvioida, että osayleiskaavan teollisuusaluevarauksesta noin 80 % tulisi toteutumaan asemakaavatasolla rakennettavaksi kortteliksi. Yleiskaavan itäosan teollisuustoimintojen alueen pohjamaa koostuu eloperäisen pintamaakerroksen alapuolella pääsoin hienorakeisista ja kokoonpuristuvista koheesiomaalajeista. Alueen esirakentamisen neliöhinnaksi on arvioitu 49-58 €/m². Em. arvoilla teollisuus- ja logistiikka-alueen (T) esirakentamisen kustannusten
suuruusluokka on noin 19-23 M€. Yleiskaava-alueen länsiosan palvelujen (P) ja työpaikkarakentamisen (TPY-1) alueet ovat maaperältään helposti rakennettavia.
Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 on esitetty logistiikka-aluevarausten laajennuksia rautatien eteläpuolelle. Häkämäentien länsipuolella ja rautatien eteläpuolella sijaitsee kallioinen mäki.
Suunnittelun tässä vaiheessa voidaan arvioida, että osayleiskaavassa esitetty logistiikka-alueen
laajenemisalue vaatii runsaasti maamassoja. Alueen kustannustehokkaan toteuttamisen kannalta maamassat olisi hankittava läheltä suunnittelualuetta. Massatasapaino huomioiden
osayleiskaavan mukainen logistiikka-alueen laajennusalue ja Kymenlaakson maakuntakaavan
2040 laajenemisalueet olisi kustannustehokkainta toteuttaa samanaikaisesti, jolloin rautatien eteläpuolisia maamassoja olisi hyödynnettävissä rautatien pohjoispuolisella alueella.
Osayleiskaavan rakennettavaksi aiotut alueet ovat nykytilanteessa rakentamattomia, joten alueiden katujen ja vesihuoltoinfran toteuttamisesta aiheutuu kustannuksia. Osayleiskaavan liitteenä
olevassa vesihuoltoselvityksessä on arvioitu alueen vesihuollon toteuttamisen kustannusten suuruusluokkaa. Koko kaava-alueella vesi- ja jätevesiverkoston rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät huomioiden vesihuollon rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 2 940 000 € (sis.
alv 24 %).
Logistiikka-alueen laajenemisalueen halki kulkee korkeapaineinen kaasulinja. Nk. Häkämäen
haaran perussuunnitelmassa on tutkittu maakaasulinjan vaikutuksia maankäyttöön (Putkimuutos
Kouvola Kullasvaara perussuunnittelu 2019-2020, Neste Engineering Oy, Gasgrid Finland Oy).
Mikäli kaasuputkea ei siirretä, aiheuttaa se rajoituksia logistiikka-alueen käyttöön. Kaasuputken
siirron kustannusvaikutuksia on eritelty Häkämäen haaran perussuunnitelmassa ja kustannushaarukka on 1,57-3,37 miljoonan euron välillä valitusta linjausvaihtoehdosta ja putkimateriaalista
riippuen (kustannusarvio on laskettu 01/2020 hintatasolla, arvion tarkkuus ±20%). Kaasuputken
paikalleen jättäminen on edullisin vaihtoehto. Nykyisellä paikallaan runkoputki jakaisi teollisuusalueen kahteen osaan ja kaasuputken kohdalle olisi jätettävä suoja-alue, jotta putkeen ei kohdistu
painetta. Putken voi ylittää raskailla ajoneuvoilla vain kaasuputken päälle toteutettavan ylityssiltarakenteen kohdalta. Siirtoputken jättäminen paikalleen ja kahden ylityssillan rakentamisen kustannusarvio on n. 0,37 miljoonaa euroa.
Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavassa ja RRT-alueen kaavarungossa esitetty
teollisuuden ja varastoinnin alueen merkinnästä on poistettu määritelmä reservialueesta. Reservialue on määritellyt, että alue voidaan ottaa käyttöön vain perustelluista syistä silloin, kun pääkäyttötarkoituksen mukaisia toimintoja ei voida sijoittaa olemassa oleville rautatie- ja maantieliikenteen logistiikka-alueille. RRT-alueen suunnittelussa tavoitteena on tarjota tontteja mahdollisten paljon tilaa vaativien toimijoiden tarpeisiin. Reservialueen merkinnän poistaminen tarkoittaa,
että alue on mahdollista asemakaavoittaa ilman erillisiä perusteluja.
Tällä yleiskaavalla tuetaan terminaalialueen toimintaa liikennejärjestelyin. Rinnakkaistienä toimiva Karjalankadun jatke tulee olemaan asemakaava-alueella katualueena, jolloin sen kunnossapito on kaupungin vastuulla.
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Vaikutukset luontoon
Luontoarvoja on selvitetty useissa eri suunnittelualuetta koskevissa hankkeissa sekä tätä yleiskaavaa varten laaditussa luontoselvityksessä. Suunnittelualueella tai sen lähiympäristössä ei sijaitse luonnonsuojelualueita tai Natura-alueita. Yleiskaavan alueella sijaitsee luonnonsuojelulain
nojalla rauhoitettu luonnonmuistiomerkki ”Korpelan sipulimänty”. Huhtikuussa 2019 tehdyn maastokäynnin perusteella havaittiin, että mänty on kuollut ja kaatunut. Rauhoittamispäätöksen poistamiselle on siten selvät perusteet, joten luonnonmuistomerkkiä ei ole merkitty yleiskaavaan.
Rauhoituksen poistaminen vaatii kuitenkin erillisen päätöksen.
Kullasvaaran alueella on liito-oravan elinalueita. Yleiskaavaa varten laaditussa luontoselvityksessä havaittiin, että kaikilta alueella aiemmin kartoitetuilta liito-orava-alueilta ei vuonna 2019
enää tehty havaintoja liito-oravasta. Liito-oravan osalta on laadittu erillinen Kullasvaaran liitoorava-arviointi (Luontoselvitys Kotkansiipi, 2021), joka on luontoselvityksen ohella yleiskaavan
liitteenä. Osayleiskaavakartalle on merkitty liito-orava-alueiksi myös aiemmin tunnistetut alueet,
joilta ei vuonna 2019 tehty havaintoja. Erityisen tärkeää on pohjois-etelä –suuntaisten kulkuyhteyksien säilyttäminen. Kulkuyhteyksien säilyttämisille on hyvät edellytykset, jos kaava-alueen
suojaviheralueet jätetään puustoisiksi. Elinalueet sijoittuvat yleiskaavan suojaviheralueille, eikä
elinalueille ole osoitettu rakentamista. Suojaviheralueiden tarkemmassa toteuttamisessa, kuten
mahdollisten meluvallien rakentamisessa, tulee ottaa huomioon liito-oravan elinalue ja liikkuminen alueella. Kulkuyhteyksien kannalta tärkeitä vähäpuustoisia alueita on tarpeen täydennysistuttaa. Erityisesti katu- ja tiesuunnittelussa on huomioitava väylien ylitysmahdollisuudet. Valtatien
6 ylittäminen on haasteellinen ja siihen tulee kiinnittää jatkossa tiesuunnittelussa erityistä huomiota.
Yleiskaava-alueen ulkopuolella sijaitseva Sammalsuon lähteikkö on luonnontilainen lähde ja siten
sen luonnontilan vaarantaminen on vesilain 2. luvun 11 §:n mukaan kielletty. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Kouvolan kaupungille poikkeusluvan Sammaluson lähteikön luonnontilan vaarantamisesta. Päätöksestä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen, joten päätös ei ole
vielä lainvoimainen. Logistiikka-alueen yleissuunnittelussa lähteikköalue on rajattu rakentamisen
ulkopuolelle, mutta Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen asiantuntijalausuntojen mukaan lähteikön
ympäristössä tapahtuva rakentaminen ja maanmuokkaus voi aiheuttaa muutoksia lähteikköalueen vesitaloudessa ja siten lähteikön luonnontila voisi vaarantua.
Suunnittelualueella on useita vanhoja rakennuksia, jotka voivat toimia lepakoiden levähdyspaikkoina. Maankäytön toteutuessa alueella voi tulla tarpeen purkaa näitä rakennuksia, jolloin tulee
arvioida mahdollisen yksittäisten rakennusten tarkistusten tarve lepakoiden varalta.
Suunnittelualueella on muitakin luontokohteita, jotka ovat kuvattu alueelle laaditussa luontoselvityksessä. Kohteita ovat mm. Härkojantien ja valtatien välisessä metsikössä oleva rauhoitetun
kangasvuokon kasvupaikka, Häkämäentien sähkölinjan alla oleva purtojuuren kasvupaikka ja
Härkojan kostea lehto. Kangasvuokon kasvupaikka sijaitsee kaavan suojaviheralueella ja muinaisjäännösalueella, joten sille ei kohdistu rakentamispaineita. Purtojuuri on monen uhanalaisen
hyönteislajin ravintokasvi ja alueen yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä tulee arvioida mahdollisen erillisen hyönteisselvityksen laatimisen tarve. Sähkölinja, jonka alla purtojuurta kasvaa,
sijaitsee osayleiskaavan laajan teollisuusaluevarauksella ja suojaviheralueella. Härkojan kostea
lehto on vanhalle metsittyneelle pellolle muodostunut kulttuurivaikutteinen lehto. Lehto on pienialainen paikallinen luontokohde ja sitä ei ole merkitty kaavakartalle suojeltavana kohteena.
Ympäristön häiriötekijät
Osayleiskaavan maankäyttö osittain lisää ympäristön häiriötekijöitä. Teollisuus-, varastointi ja logistiikkatoiminnoista voi aiheuta melua, tärinää, raskasta liikennettä, hajuhaittoja, päästöjä ilmaan, häiritsevää valohaittaa tai muita ympäristöhäiriöitä ja yleistä viihtyisyyden alenemista.
Osayleiskaavan laajojen maankäyttöalueiden toteuttaminen aiheuttaa rakennusaikaista haittaa
ympäristössään. Suunnittelualueella on nykytilanteessa useita asuinkäytössä olevia rakennuspaikkoja, joilla valtioneuvoston päätöksen mukaiset melutasojen ohjearvot ylittyvät valtatien 6 ja
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Karjalankadun liikennemelun takia. Vt6:en aluevaraussuunnitelmassa on esitetty meluntorjuntakeinoja, jotka toteutuessaan parantavat etenkin Härkäojantien varren asutuksen melutilannetta.
Kaasuputken vaikutukset alueen käyttöön
Logistiikka-alueen laajenemisalueen halki kulkee korkeapaineinen kaasulinja. Nk. Häkämäen
haaran perussuunnitelmassa on tutkittu maakaasulinjan vaikutuksia maankäyttöön (Putkimuutos
Kouvola Kullasvaara perussuunnittelu 2019-2020, Neste Engineering Oy, Gasgrid Finland Oy).
Perussuunnitelmassa on tutkittu kuusi eri vaihtoehtoa putken osalta, joista yhtenä vaihtoehtona
on kaasuputken jättäminen nykyiselle paikalleen. Varsinaisia uusia putken linjausvaihtoehtoja on
viisi ja jokaisesta on kustannusten ja vaikutusten osalta tutkittu linja sekä korkeapaineisena että
matalapaineisena putkena.
Nykyiselle sijainnille jätettäessä kaasuputki tulisi jakamaan logistiikka-alueen laajennusalueen
kahteen osaan. Kaasuputken ylityskohdat on rakennettava vahvistetulla ylityssillalla. Logistiikkaalueen laajennusaluetta toteuttaessa alue tulisi tasattavaksi, jolloin kaasuputken alue tulee jättää
koskemattomaksi ja paikalle tulee suunnitella suojaviheralue. Nykyiseen korkeapaineiseen siirtoputkeen ei saa kohdistua ulkoisia rasituksia ja perussuunnitelman mukaan alustava arvio suojaviheralueen leveydestä on 20 metriä. Putken päälle ei ole mahdollista kasata maamassoja, joiden
seurauksena putki olisi nykyistä syvemmällä maan pinnasta, joten alueen tasaaminen voi lisätä
putken suoja-alueen laajuutta. Kustannusvaikutus kahden ylityssillan ratkaisulla (Karjalankadun
jatke ja ylitys korttelialueen sisällä) on arviolta 0,37 miljoonaa euroa.
Putken siirtäminen mahdollistaisi logistiikka-alueen käytön ilman suojavyöhykkeen tuomaa rajoitetta. Alueen asemakaavoittaminen voitaisiin silloin tehdä täysin haluttujen toimintojen ehdoilla.
Kustannusten ja maanomistajiin kaasuputkesta kohdistuvien rajoitteiden osalta lievempi vaihtoehto olisi rakentaa uusi paineenvähennysasema rautatien eteläpuolelle ja rakentaa logistiikkaalueen kiertävä putki matalapaineisena jakeluputkena. Jakeluputken rakentaminen on halvempaa, eikä sille tarvitse varata vastaavanlaisia suoja-alueita kuin korkeapaineiselle putkelle. Jakelu- ja käyttöputkiston etäisyydeksi rakennuksista suositellaan 1-4 metriä. Jakeluputken osalta
liikenneväylien risteyspaikkoihin ei ole tarve rakentaa vahvistettua ylityssiltaa. Esitetyt linjausvaihtoehdot sijoittuvat pääosin metsäisille alueille ja viljellyille pelloille, jolloin suurimmat vaikutukset
ja rajoitteet alueiden maa- ja metsätalouskäytölle aiheutuvat putken rakentamisesta. Korkeapaineinen siirtoputki on kaasun runkoverkon omistajan Gasgrid Finland Oy:n omistuksessa. Mikäli
korkeapainen siirtoputki korvattaisiin edellä kuvatulla jakeluputkella, siirtyisi putkiosuus osaksi
paikallista kaasun jakeluverkkoa, eli KSS Energia Oy:n hallinnoitavaksi.

Kuva 44. Häkämäen haaran maakaasuputken nykyinen sijainti ja kaasuputken siirron perussuunnitelmassa tutkitut uudet linjausvaihtoehdot.
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Vaikutukset pohjaveteen
Alueella sijaitsee Utin ja Tornionmäen pohjavesialueet, jotka ovat luokitukseltaan vedenhankintaa
varten tärkeä pohjavesialueita, joiden pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan
riippuvainen (luokka 1E). E-luokan mukaiset ekosysteemit sijaitsevat osayleiskaava-alueen ulkopuolella. Yleiskaavan pohjavesialueita koskevissa määräyksissä on annettu määräyksiä pohjaveden suojelusta. Yleiskaavassa on osoitettu rakentamista Tornionmäen pohjavesialueelle. Pohjaveden suojelumääräyksiä tulee tarkentaa asemakaavoituksen yhteydessä. Pohjavesialueella
syntyvät mahdollisesti likaantuvat sade- ja sulamisvedet tulee johtaa vettä läpäisemättömiä uomia
tai putkia pitkin pohjavesialueen ulkopuolelle, jotta maankäytön vaikutukset pohjavesiin jäävät
mahdollisimman pieniksi. Syntyvät puhtaat hulevedet tulee pyrkiä imeyttämään maaperään niiden
muodostumisalueella.
Suunniteltu Kullasvaaran eritasoliittymä sijoittuu Tornionmäen pohjavesialueelle. Nykytilanteessa
valtatien 6 talvikunnossapito vaikuttaa pohjaveteen kohonneina kloridipitoisuuksina. Uuden eritasoliittymän tarkemman suunnittelun yhteydessä tulee huomioitavaksi mahdollinen pohjavesisuojaustarve.
Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön
Alueen maisema on muutoksessa suurten liikenne- ja logistiikkahankkeiden johdosta. Maijanaron
läjitysalueen maanmuokkaus aloitettiin vuonna 2018. Maijanaro käsittää noin 30 hehtaarin alueen
ja on siten maisemallisesti merkittävä muutos.
Härkäojantien varrella sijaitsee haja-asutusluonteista asutusta. Härkäojantieltä avautuu peltomaisema kohti etelää. Peltoalueet on suunniteltu toimimaan Kullasvaaran logistiikka-alueen laajentumisalueina ja toteutuessaan muutos maisemassa on suuri.
Härkäojantien ja Kuutostien välissä sijaitseva muinaisjäännösalue Utti-Salmela on osoitettu kaavakartalla. Valtatien 6 parantamisella voi olla vaikutuksia muinaisjäännökseen. Nykyinen Utti-Salmela aluerajaus sijoittuu hyvin lähelle nykyistä Kuutostietä, joten valtatiehen tehtävillä muutoksilla
on todennäköisesti vaikutusta muinaisjäännösalueeseen. Muinaisjäännös on rauhoitettu, joten
alueella tapahtuvat muutokset vaativat alueen tarkempia tutkimuksia tarkempien suunnitelmien
yhteydessä. Muinaisjäännöksen ympäristössä on asemakaavoittamatonta asutusta, mutta nykytilanteessa alueelle ei ole edellytyksiä myöntää suunnittelutarveratkaisuja uusille rakennuspaikoille, joten asuinrakentaminen ei uhkaa muinaisjäännöstä.
Alueella sijaitsevat sotahistoriaan liittyvät rakenteet on merkitty yleiskaavakartalle, eikä niiden alueella ole suoraa rakentamispainetta, joten niiden säilyminen on mahdollista turvata. Osayleiskaavan yhteydessä laadittu aluevaraussuunnitelma kytkeytyy osaltaan Vt6 Tykkimäki-Kuivala tiesuunnitelmaan, jossa on osoitettu myös yksityistiejärjestelyjä. Näillä tien parantamiseen liittyvillä
yksityistiejärjestelyillä voi olla vaikutusta kulttuuriperintökohteeseen (Häkämäki), mutta suoranaisesti tällä yleiskaavalla ei ole esitetty rakentamista kulttuuriperintökohteiden alueille. Kulttuuriperintökohde Pitkäsuo sijaitsee Maijanaron maa-ainesten otto- ja läjitysalueen kupeessa. Maijanaron alueelle on jo toteutettu tieyhteys (Rantinsuontie), jonka rakentamisessa kulttuuriperintökohde on huomioitu.
Vaikutukset viher- ja virkistysalueisiin
Kaava-alueella olevia virkistysreittejä ovat Paaskosken ulkoilureitti, moottorikelkkareitit ja ylimaakunnallinen ulkoilureittiyhteys. Ylimaakunnallinen ulkoilureittiyhteys ei suunnittelualueella ole
merkitty maastossa. Osayleiskaava turvaa ulkoilureittiyhteyksiä osoittamalla vaihtoehtoisia yhteystarpeita alueella, jolloin aluetta toteuttaessa katkeamattomien yhteyksien järjestäminen tulee
huomioiduksi. Moottorikelkkareitteihin tulee väistämättä muutoksia. Lähialueiden asukkaat todennäköisesti käyttävät alueen metsiä ulkoiluun. Osayleiskaavan Vt6:en pohjoispuolelle osoitetut palvelujen alueet (P) supistavat jonkin verran voimassa olevan Saarenmaa-Tykkimäki osayleiskaavan virkistys- ja urheilupalvelualueiden varauksia. Palveluiden alueiden määräyksessä kuitenkin
todetaan, että alue on tarkoitettu pääasiassa vapaa-ajan palveluille.
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Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja elinympäristöön
Osayleiskaavan alueella asuu noin 60 henkilöä (tilanne 3.5.2019). Kehittyvällä logistiikka-alueella
ja liikennejärjestelyillä on merkittäviä vaikutuksia alueella asuvien ihmisten elinoloihin. Härkäojantien asutus sijoittuu ympäristövaikutusten kannalta epäedulliseen paikkaan merkittävän valtatien
ja suuren logistiikka-alueen väliin. Aluetta ei ole tarkoitettu asemakaavoitettavaksi ja rakentaminen on tapahtunut suunnittelutarveratkaisuilla. Tämän hetken tilanne on se, että alueelle ei ole
edellytyksiä myöntää lisää myönteisiä suunnittelutarveratkaisuja asemakaavoituskynnyksen ylittymättä. Asutuksen osalta yleiskaavamääräyksessä on huomioitu alueen ympäristötekijät ja määräyksessä todetaan, että olemassa olevia asuinrakennuksia voidaan peruskorjata, mutta uusia
asuinrakennuksia ei ole mahdollista rakentaa. Alueen ihmisiin koskevat vaikutukset ovat merkittävimmät Paunolantien asutuksen kohdalla, sillä alue on merkitty osaksi teollisuudelle ja logistiikalle. Osayleiskaavassa ei ole pääkäyttötarkoitukseltaan asumiselle osoitettuja alueita.
Yleisesti ottaen Tykkimäki-Kullasvaaran alue kokee merkittäviä muutoksia niin liikenneväylien
osalta kuin Kullasvaaran logistiikka-alueen kehittämisen osalta. Erityisesti raskaan liikenteen liikkuminen alueella lisääntyy. Laadittavalla osayleiskaavalla pyritään muodostamaan sellaisia yhteyksiä, että tavarakuljetukset pystytään suorittamaan pääväyliltä logistiikka-alueelle sujuvasti ja
kulkematta häiritsevästi alempitasoisilla väylillä.
Valtatien 6 liikenne aiheuttaa melua yleiskaava-alueella. Valtatien 6 aluevaraussuunnitelman yhteydessä on laadittu melumallinnus ennustetilanteessa 2040. Meluntorjunnan järjestäminen esitetään tarkemmin valtatielle myöhemmin laadittavassa tiesuunnitelmassa. Aluevaraussuunnitelmassa meluntorjuntaa on esitetty niille alueille, joilla yleiskaava sallii nykytilanteen mukaisen asumisen.
Alueen asukkaiden kaavaprosessin aikana antamassa palautteessa on tuotu esiin huoli oman
elinympäristön muutoksista, yleiskaavan mukaisen maankäytön asumiselle aiheuttavista ympäristöhaitoista, kiinteistöjen arvon alenemisesta sekä kaavan tuomasta epävarmuudesta. Yleiskaavan toteutuessa alueella tapahtuvat maankäytön muutokset tuovat eittämättä alueelle lisääntyviä
ympäristöhäiriöitä kuten melua ja raskasta liikennettä. Yleiskaavoituksella varataan alueita pitkän
aikavälin tarpeisiin ja yleiskaava ohjaa alemman tason suunnittelua ja lupien myöntämistä. Yleiskaavan toteutumisen tavoitevuosi on vuosikymmenten päässä kaavan laatimishetkestä, mikä aiheuttaa epävarmuuden tunteen alueen asukkaille.
5.5. Kaavan suhde muuhun suunnitteluun
5.5.1. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
Toimivien yhdyskuntien ja kestävän liikkumisen aihealueen mukaan edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta ja tuetaan eri alueiden
elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Muita teemoja ovat edellytyksien luominen elinkeinoja yritystoiminnan kehittämiselle, väestönkehityksen mukaisen monipuolisen asuntotuotannon
edistäminen, ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen tukeutuvan vähähiilisen ja resurssitehokkaan yhdyskuntakehityksen tukeminen sekä palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden saavutettavuuden parantamista. Yleiskaavalla on erityisesti elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämisen kannalta merkittäviä myönteisiä vaikutuksia.
Tehokas liikennejärjestelmä
Tehokkaan liikennejärjestelmän osalta valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuuden edistämistä ja taloudellisuutta kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia yhteyksiä, varmistetaan edellytykset eri liikennemuotojen matka- ja kul-
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jetusketjuille. Turvataan kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien liikenne- ja viestintäyhteyksien jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet sekä kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien satamien, lentoasemien ja rajanylityspaikkojen kehittämismahdollisuudet.
Yleiskaava tehostaa liikennejärjestelmän käyttöä käyttämällä paremmin hyödyksi valtatielle 6
suunnitellun rinnakkaistietä. Kullasvaaran/Teholan logistiikka-alue tukeutuu olemassa olevaan
maantie- ja rautatieverkkoon ja tehostaa niiden käyttöä. Kullasvaaran logistiikka-alue on osa Euroopan unionin TEN-T verkostoa ja Suomen ainoa ydinverkostossa osoitettu rautatie-maantie –
terminaali. Kullasvaaran/Teholan logistiikka-alue on toteutuessaan valtakunnallisesti ja myös
kansainvälisesti merkittävä logistinen keskus.
Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
Terveellisen ja turvallisen ympäristön käsitteistö valtakunnallisella tasolla keskittyy pääosin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, meluun, tärinään ja ilmanlaatuun, onnettomuusriskeihin, laitosten ja
ratapihojen suuronnettomuusvaaraan sekä maanpuolustukseen sekä rajavalvontaan liittyviin teemoihin. Kullasvaaran logistiikka-alueella voi sijaita sellaista teollisuutta, joka lisää alueen ympäristöhaittoja kuten melua.
Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
Luonnon, kulttuuriympäristön ja luonnonvarojen osalta valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteissa
mainitaan mm. arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaaminen, luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden turvaaminen, ekologisten yhteyksien säilyminen, virkistysalueiden riittävyys, viheralueverkoston jatkuvuus, bio- ja kiertotalouden edellytysten luominen, luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen, merkittävien viljely- ja metsätalousalueiden säilyminen sekä saamelaiskulttuurin kannalta tärkeiden alueiden säilyminen.
Suunnittelualueella oleva muinaisjäännös on huomioitu yleiskaavassa. Yleiskaava-alueelle tehtyjen lukuisten luontoselvitysten perusteella alueen luontoarvot on otettu huomioon ja luonnon
monimuotoisuuden kannalta arvokkaat alueet turvataan.
Uusiutumiskykyinen energiahuolto
Energiahuollon osalta valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat erityisesti uusiutuvan
energiatuotannon kysymyksiä ja siihen liittyvän logistiikan järjestämistä, tuulivoimaloiden sijoittamista sekä merkittävien voimajohtojen ja kaasuputkien linjauksia. Merkittävät voimajohdot ja kaasuputket on merkitty yleiskaavaan. Maakaasun runkoputkelle on tutkittu vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja, mikäli kaasuputken alue päädyttäisiin ottamaan kokonaisuudessaan logistiikkakäyttöön.
Alueelle ei ole esitetty tuulivoimala-alueita.
5.5.2. Maakuntakaava
Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta otettava
maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista. Kymenlaakson maakuntakaava 2040 on otettu huomioon
yleiskaavaa laadittaessa. Yleiskaava noudattaa maakuntakaavan ratkaisuja ja tavoitteita. Kymenlaakson maakuntakaavassa osoitetut valtatien 6 parantamistavoitteet vastaavat osayleiskaavassa esitettyjä. Osayleiskaavassa teollisuus-, varasto- ja logistiikka-alue (T) sijoittuu maakuntakaavan liikennealueelle (L). Maijanaron maa-ainesten läjitysalue on myös huomioitu maakuntakaavassa ja vastaavasti osayleiskaavassa. Osayleiskaavassa on osoitettu valtatien 6
pohjoispuolelle palvelujen alueita (P). Maakuntakaavassa kyseinen alue on virkistysaluetta (V).
Maakuntakaavan tarkoitus ja mittakaava huomioon ottaen yleiskaavaratkaisu ei ole ristiriidassa
maakuntakaavan kanssa. P-alueet tukeutuvat maakuntakaavan matkailu- ja virkistyspalveluihin.
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5.6. Yleiskaava
Osayleiskaava korvaa voimaan tullessaan Tykkimäen-Kullasvaaran ympäristössä SaarenmaaTykkimäki osayleiskaavan ja Kouvolan keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan maankäyttövaraukset.
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6. YLEISKAAVAN TOTEUTUS JA AJOITUS
Tämän yleiskaavan tultua voimaan valtatien 6 aluevaraussuunnitelman perusteella voidaan laatia
toteutukseen tähtäävä yksityiskohtainen tiesuunnitelma tiejaksolle. Valtatietä 6 koskevassa aluevaraussuunnitelmassa on huomioitu myös vaiheittainen toteuttaminen, jolloin ensimmäisessä vaiheessa Karjalankadun (mt 373) tasoliittymä korvattaisiin Kullasvaaran eritasoliittymällä ilman
muita valtatien parantamistoimenpiteitä.
Yleiskaavan perusteella voidaan laatia Kullasvaaran alueelle tarvittavat asemakaavat. Korttelialueiden ja katujen toteuttaminen vaatii alueen asemakaavoittamista. Alueen toteutuksen tavoitevuosi on seuraavilla vuosikymmenillä 2030-2040-luvuilla. Toteutusaikatauluun vaikuttaa omalta
osaltaan valtion tarpeet valtatien 6:en parantamiseksi. Aluetta voidaan toteuttaa osissa, esimerkiksi kaava-alueen länsiosien palvelu- ja työpaikka-alueet eivät ole riippuvaisia osayleiskaavan
itäosan logistiikka-alueen infran rakentamisesta. Osayleiskaava-alue on osoitettu ensisijaisesti
työpaikka-alueeksi, eikä asumista voida alueella lisätä.
Osayleiskaavassa esitetään alueen suurkorttelijako ja liikennejärjestelmä. Yksityiskohtainen korttelijako ja alemman luokan liikenneväylät kuten tonttikadut osoitetaan myöhemmin asemakaavoituksen yhteydessä. Asemakaavoja laaditaan kaavoitusohjelman mukaisessa järjestyksessä.
Tällä hetkellä alue on asemakaavoittamatonta, mutta alueella on vireillä logistiikka-alueen 3. vaiheen asemakaava.
Kullasvaaran logistiikka-aluekokonaisuus kattaa kansainvälistä ja kotimaista konttiliikennettä palvelevan ja eri kuljetusmuotoja yhdistävän terminaalialueen ja siihen liittyvät monipuoliset teollisuus-, logistiikka- ja yrityskorttelit. Intermodaaliterminaali sijaitsee tämän osayleiskaavan ulkopuolella. Logistiikkaketjun idän suuntaiset yhteydet ulottuivat Venäjän kautta Aasiaan Kiinaan
saakka. Tämän osayleiskaavan hyväksymiskäsittelyn aikaan keväällä 2022 maailmanpoliittisen
tilanteen epävarmuus vaikuttaa kaikkeen liiketoimintaan ja siten myös kuljetuksiin ja logistiikkaan.
Tilanteet muuttuvat nopeasti ja tällä hetkellä on vaikea arvioida miten maailmankaupan ja tavaroiden liikkuminen kehittyy pitkällä aikavälillä. Itäisen suunnan rinnalla on kytkös EU:n Euroopan
laajuiseen liikenneverkkoon merireittien kanssa. Suunniteltu alue toimii yritysalueena myös itsenäisesti.
Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 on osoitettu uutta liikennealuetta rautatien eteläpuolelle.
Maakuntakaavavarauksen käyttöönotto vaatii yleiskaavan ja asemakaavan laatimisen alueelle.
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7. YHTEYSTIEDOT
Olli Ruokonen
Kaavoitusinsinööri
Kouvolan kaupunki, Tekniikka ja ympäristö
PL 85 (Torikatu 10), 45100 Kouvola
Puhelin: 020 615 9235
sähköposti: etunimi.sukunimi@kouvola.fi
Marko Luukkonen
Yleiskaavapäällikkö
Kouvolan kaupunki, Tekniikka ja ympäristö
PL 85 (Torikatu 10), 45100 Kouvola
Puhelin: 020 615 7169
sähköposti: etunimi.sukunimi@kouvola.fi
Kirjaamon osoite:
Kirjaamo
Kouvolan kaupunki / Kaupunkisuunnittelu
Torikatu 10
PL 32, 45101 KOUVOLA
tai
kirjaamo@kouvola.fi

(Allekirjoitettu sähköisesti, erillinen liite)

Marko Luukkonen

Olli Ruokonen

Yleiskaavapäällikkö

Kaavoitusinsinööri
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8. LIITTEET
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Selostuksen liite: Ote viranomaisneuvottelun muistiosta 4.10.2018
Osayleiskaavan aloitusvaiheen lausunnot ja mielipiteet ja niiden vastineet
Osayleiskaavan valmisteluvaiheen lausunnot ja mielipiteet ja niiden vastineet
Osayleiskaavan valmisteluvaiheen yleisötilaisuuden yhteenveto
Osayleiskaava-alueen lähtötietojen liitekartat
a) Pohjavesialueet
b) Maaperäkartta (GTK)
c) Maanomistuskartta
d) Maakuntakaavatilanne
e) Ilmakuvayhdistelmä
7) Vt6 aluevaraussuunnitelma Tykkimäki-Häkämäki
a) Vt6 aluevaraussuunnitelman loppuraportti
b) Vt6 aluevaraussuunnitelman meluvyöhykekartat
c) Vt6 aluevaraussuunnitelman suunnitelma-aineisto / piirustukset
8) Kullasvaaran rakennettavuusselvitys (Ramboll)
9) Perussuunnittelun loppuraportti, Putkimuutos Kouvola Kullasvaara 2019-2020 (Neste Engineering Solutions Oy, Gasgrid Finland Oy)
a) Kaasuputken perussuunnitelman liitteet
b) Kaasuputken perussuunnitelman luontoselvitys
10) Kullasvaara-Tykkimäki osayleiskaavan vesihuoltoselvitys (Kouvolan kaupunki, kaupunkisuunnittelu)
11) Kullasvaara-Tykkimäki osayleiskaava, maisemaselvitys (Kouvolan kaupunki, kaupunkisuunnittelu)
12) Kullasvaara-Tykkimäki OYK Luontoselvitys 2019 (Luontoselvitys Kotkansiipi)
13) Kullasvaaran alueen liito-orava-arviointi 2021 (Luontoselvitys Kotkansiipi)
14) Kullasvaara-Tykkimäki osayleiskaavan viheryhteydet
15) Kullasvaara-Tykkimäki osayleiskaavan luonnosten vaikutusten arviointi (SitoWise Oy)
16) Kullasvaara-Tykkimäki osayleiskaavan vaikutusten arviointi (SitoWise Oy)
17) Teemakartta: osayleiskaavan suhde alueella voimassa oleviin yleiskaavoihin
18) Teemakartta: Sähköverkon runkoyhteystarpeet
19) Viranomaisneuvottelun muistio 18.1.2022
20) Vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin
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