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Yleiskaavan nimi
Diaari/TELA

Kullasvaara-Tykkimäki osayleiskaava
42/10.02.03/2022
Kouvolan kaupungin kaupunkisuunnittelussa on vireillä KullasvaaraTykkimäki osayleiskaava, josta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan kaavoitustyöhön tulee sisällyttää kaavan laajuuteen ja sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä, sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

Suunnittelualue

Suunnittelualue sisältää valtatien 6 viereisiä alueita Tykkimäen
kaupunginosan itäpuolella, noin viiden kilometrin päässä Kouvolan ydinkeskustasta koilliseen. Alueen laajuus on noin 3 km².

Suunnittelun lähtökohtia ja tavoitteet
Aloite

Aloite suunnitteluun on tullut Kouvolan kaupungilta.

Nykytilanne:

Alueen läpi kulkee itä-länsi-suunnassa valtatie 6. Valtatien eteläpuolella
Härkäojantien ja Paunolantien varsilla sijaitsee asutusta. 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 maakaasulinja ja 110 kV:n voimajohtolinja.

Tavoitteet

Osayleiskaavan tavoitteena on tarkastella Tykkimäen ympäristössä valtatiehen 6 rajautuvaa maankäyttöä ja valtatien 6 rinnakkaistiejärjestelyjä. 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.
Valtatien 6 parantamista koskevassa yleissuunnitelmassa osoitetun rinnakkaistien sijoittamista tarkastellaan uudelleen, jotta uusi rakennettava
tie palvelisi tehokkaasti myös Kullasvaaran logistiikka-aluetta.

Maanomistus

Kouvolan kaupunki omistaa alueita Karjalankadun ja Kuutostien liittymän ympäristöstä, moottoriurheilukeskuksen itäpuolelta sekä Kuutostien pohjoispuolelta Maijanaron alueelta. Muutoin suunnittelualue on yksityisomistuksessa tai tiealuetta.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtioneuvosto on päättänyt valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
päivittämisestä ja uudistus on tullut voimaan 1.4.2018. Uudistetut tavoitteet jakautuvat viiteen kokonaisuuteen, jotka ovat toimivat yhdyskunnat
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ja kestävä liikkuminen, tehokas liikennejärjestelmä, terveellinen ja turvallinen ympäristö, elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä
luonnonvarat ja uusiutumiskykyinen energiahuolto.

Kaavatilanne

Maakuntakaava
Kymenlaakson maakuntakaava 2040 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 15.6.2020. 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. Tykkimäen eritasoliittymän läheisyydessä Vt6:en ympäristössä on
jätteenkäsittelyalueeksi (EJ), virkistysalueeksi (V) ja liikennealueeksi (L)
merkittyjä alueita. Karjalankadun ja valtatie 6:en ympäristössä on myös
matkailupalvelujen aluetta (RM). Pohjavesialueet ja merkittävät sähkö-,
kaasu- ja vesijohtolinjat ovat merkitty maakuntakaavatasolla.

Kuva 1. Ote Kymenlaakson maakuntakaavasta 2040. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on merkitty punaisella katkoviivoitetulla soikiolla.

Yleiskaava
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).

Saarenmaa-Tykkimäki osayleiskaava
Saarenmaa-Tykkimäki osayleiskaava on yleispiirteinen aluevarauskaava, jossa valtatie 6 on merkitty valtatienä (vt) ja tiehen rajautuvat
alueen 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. 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
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merkitty suojelualueena (S). Alueen läpi kulkeva voimajohto on merkitty
kaavaan (z).

Kuva 2. Ote Saarenmaa-Tykkimäki osayleiskaavasta.

Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava
Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava on tyypiltään sekoitus aluevarausyleiskaavaa ja strategista yleiskaavaa. Yleiskaavassa Vt6
on merkitty merkittävästi parannettavaksi tieksi ja sen rinnakkaistie on
osoitettu Saarenmaa-Tykkimäki OYK:n mukaisesti valtatien pohjoispuolelle. Tykkimäen liittymä on merkitty uudeksi eritasoliittymäksi. Valtatien
6 eteläpuolella sijaitseva Härkäojantien alue on merkitty pientalovaltaiseksi alueeksi (AP-2), jota ei ole tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.
Logistiikka-alueita on merkitty teollisuus- ja varastoalueiksi (T tai T/res).
AP-2 ja T-alueiden väli on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Alueen luonto- ja kulttuuriperintökohteet ja muinaisjäännökset
on merkitty kaavakartalle (luo-, s-2- ja sm-merkinnät). Maijanaron alue
on merkitty selvitysalueeksi (SE). Alueen läpi kulkevat sähkö- (z) ja
maakaasukaapelit (k) on merkitty kaavaan.

Kuva 3. Ote Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavasta.

Asemakaava
Suunnittelualue on asemakaavatonta aluetta. Suunnittelualue rajautuu
lännessä asemakaavoitettuun alueeseen.
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Kuva 4. Asemakaavoitettu alue on merkitty mustalla rasteroinnilla ja alueella
valmisteilla oleva asemakaava on merkitty punaisella rasteroinnilla.

Muut aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset
RRT-kaavarunko
Kullasvaaran logistiikka-alueen (RRT-alue) kehittämistä varten on laadittu yleissuunnitelmatasoinen kaavarunko, jonka on tarkoitus toimia tavoitteellisena suunnitelmana alueen kehittämisessä. Suunnitelma toimii
taustaselvityksenä tulevaa maankäytön suunnittelua varten. Kaavarunko ei ole oikeusvaikutteinen kaavamuoto.
RRT-kaavarungossa on esitetty yhteystarve Kullasvaaran logistiikkaalueen pohjoisosassa itä-länsi-suuntaisesti. Yhteys on merkitty Karjalankadulta Häkämäentien suuntaan.

Kuva 5. Kullasvaaran logistiikka-alueen, eli ns. RRT-alueen oikeusvaikutukseton kaavarunko.

Valtatien 6 suunnittelutilanne
Valtatielle vuonna 2009 valmistuneen yleissuunnitelman ”Valtatien 6 parantaminen välillä Tykkimäki-Kaipiainen” on vanhentunut. Yleissuunnitelmassa Vt6:n ja Karjalankadun risteykseen oli osoitettu eritasoliittymä
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ja valtatie oli suunniteltu 4-kaistaisena keskikaiteellisena tienä. Yleissuunnitelman lähtökohtana oli vuonna 2007 valmistunut ympäristövaikutusten arviointi. Osayleiskaavan suunnittelualuetta koskee myös vuonna
2015 valmistunut yleissuunnitelma ”Valtatien 6 parantaminen Kouvolan
kohta”. Tykkimäki-Kuivala tiesuunnitelma on valmistunut vuonna 2016.
Tieosalta on esitetty poistettavaksi yksityisteiden liittymiä ja rinnakkaistien rakentamista, jolloin osuuden liikenneturvallisuus ja sujuvuus paranisi.

Maijanaro, puhtaiden ylijäämämaiden välivarastointi- ja läjitysalue
Valtatien 6 pohjoispuolelle Maijanaroksi kutsutulle alueelle on suunniteltu puhtaiden ylijäämämaiden välivarastointi- ja läjitysaluetta. Läjitysalue on käynyt läpi ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA).
Alue on merkitty Keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavassa selvitysalueeksi.

Selvitettävät vaikutukset
Kaavan vaikutukset selvitetään MRA 1 §:n mukaisesti. Kaavasuunnittelun yhteydessä arvioidaan kaavan keskeiset vaikutukset luonnonympäristöön, maisemaan, kulttuuriympäristöön, yhdyskuntatalouteen ja -rakenteeseen, liikenteeseen sekä ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön.
Suunnittelualuetta koskien on laadittu lukuisia selvityksiä mm. edellä
mainittujen hankkeiden yhteydessä. Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä teemoittain ovat mm.:
Luonto: Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan luontoselvitys (2013) ja täydentävä luontoselvitys (2014), lepakkopotentiaalin arviointi (2014), RRT-alueen luontoselvityksen päivitys (2016), Kullasvaara-Tykkimäki OYK Luontoselvitys (2019), Kullasvaaran alueen liitoorava-arviointi (2021).
Kulttuuriympäristö ja rakennettu ympäristö: VT6 Kouvolan kohdan parantamisalueen arkeologinen inventointi (2012), Selänpään pohjavedenottohankkeen pohjaveden siirtolinjojen muinaisjäännösinventointi
(2014), Keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan arkeologinen yleisinventointi (2014), Pohjois-Kymenlaakson sotahistoriallisten muinaisjäännösten inventointi (2008), Keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan
maisemaselvitys (2008), Kullasvaara-Tykkimäki osayleiskaavan maisemaselvitys (2020).
Ympäristö: RRT-alueen hulevesiselvitys (2018), Kouvolan kaupungin
meluselvitys (2016), RRT-alueen pohjavesiselvitys (2017), Utin ja Tornionmäen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat (2014), KullasvaaraRakennettavuus ja infra: Tykkimäki osayleiskaavan vesihuoltoselvitys
(2021), Kullasvaaran rakennettavuusselvitys (2020), Maakaasuputken
putkimuutoksen perussuunnitelma (2020)
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Osalliset
Osallisia ovat ne viranomaistahot ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään sekä ne,
joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.
Osallisten luettelo, jota täydennetään tarvittaessa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Kymenlaakson liitto
Museovirasto
Kymenlaakson maakuntamuseo
Väylävirasto
Kymenlaakson pelastuslaitos
Gasgrid Finland
MTK Kaakkois-Suomi
Kouvola Innovation Oy
Vesi-, sähkö-, kaasu- ja lämpöverkkotoimijat
Lautakunnat ja/tai jaostot
o Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto
o Teknisen lautakunnan lupajaosto
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)
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Kaavoituksen eteneminen (Aikatauluarvio OAS:n liitteenä)
Vireilletulosta tiedottaminen MRL 63 §, MRA 30 §
• Vireilletulosta ilmoitetaan kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä ja Kouvolan kaupungin
verkkosivuilla
• Tiedote asianomaisille viranomaisille
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittely MRL 62 §, MRA 30 §
• Asetetaan julkisesti nähtäville 30 päiväksi
• Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään työn edetessä
Viranomaisneuvottelu MRL 66 §, MRA 18 §
• Viranomaisneuvottelu on järjestetty 4.10.2018
Valmisteluvaiheen kuuleminen ja mielipiteen esittäminen MRL 62 §, MRA 30 § (kaavaluonnos)
• Osallisille tiedotetaan suunnittelusta kuulutuksilla sanomalehdessä. Kaavaluonnosta esiteltiin yleisötilaisuudessa 5.6.2019.
• Tiedote ja lausuntopyyntö asianomaisille viranomaisille
• Kaavan valmisteluvaiheen materiaali oli julkisesti nähtävillä Tekniikka- ja ympäristötalolla
ilmoitustaululla ja yleiskaavoitusyksikössä 30 päivän ajan
Julkinen nähtävillä olo MRL 65 §, MRA 19 ja 20§ (kaavaehdotus)
• Teknisen lautakunnan hyväksymisen jälkeen nähtävilläoloaika 30 päivää kuulutetaan Kouvolan kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä ja kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla sekä
verkkosivuilla www.kouvola.fi/kullasvaara-tykkimaki
• Muistutusmahdollisuus ja vastineen pyytäminen muistutukseen
• Tiedote ja lausuntopyyntö asianomaisille viranomaisille
Tarvittaessa uusi nähtävilläolo MRA 32 §
• Kaavan hyväksyminen MRL 52 § ja 67 §
• Yleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto
• Hyväksymisestä kuulutetaan Kouvolan kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä ja -taululla
sekä verkkosivuilla www.kouvola.fi/kullasvaara-tykkimaki
• Valitusmahdollisuus
Valitusviranomaiset MRL 188§
• Itä-Suomen hallinto-oikeus
• Korkein hallinto-oikeus, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan
Kaavan voimaantulo MRA 93 §
• Yleiskaavan voimaantulosta kuulutetaan Kouvolan kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä,
kaupungin ilmoitustaululla ja verkkosivuilla www.kouvola.fi/kullasvaara-tykkimaki
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Kaavoituksen kulusta tiedottaminen
Hankkeesta tiedotetaan kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä, kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla ja kaavahankkeen verkkosivuilla. Tarvittaessa osallisille esitellään kaavahanketta järjestämällä
hankkeesta tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia.
Kaava-aineisto kaupunkisuunnittelun verkkosivuilla osoitteessa:
www.kouvola.fi/kullasvaara-tykkimaki
Yhteystiedot
Olli Ruokonen
Kaavoitusinsinööri, Kouvolan kaupunki, Tekniikka ja ympäristö
PL 85, 45100, Kouvola, Torikatu 10. p. 020 615 9235, sähköposti: olli.ruokonen(at)kouvola.fi
Marko Luukkonen
Yleiskaavapäällikkö, Kouvolan kaupunki, Tekniikka ja ympäristö
PL 85, 45100, Kouvola, Torikatu 10. p. 020 615 7169, sähköposti: marko.luukkonen(at)kouvola.fi
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ALUSTAVA AIKATAULU

Liite

Kaavoitusprosessin eteneminen
Vireilletulovaihe
Vireilletulokuulutus

4.7.2018

Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma, TELA

4.7.-31.8.2018

Viranomaisneuvottelu

4.10.218

Valmisteluvaihe
Kaavaluonnoksen laatiminen, selvitykset

syksy 2018 - kesä
2019

Kaavaluonnoksen käsittely teknisessä lautakunnassa

14.5.2019

Kaavaluonnos nähtävillä ja lausunnoilla

22.5.-12.6.2019

Kaavaluonnoksen esittely yleisötilaisuudessa

5.6.2019

Kaavaehdotusvaihe
Kaavaehdotuksen laatiminen, selvitykset

kesä 2019 – kesä 2021

Kaavaehdotuksen käsittely TELA

21.9.2021

Kaavaehdotus nähtävillä ja lausunnoilla

11.11.-22.12.2021

Viranomaisneuvottelu

18.1.2022

Kaavan hyväksyminen
Yleiskaavan hyväksyminen teknisessä lautakunnassa

kevät 2022

Yleiskaavan hyväksymiskäsittely kaupunginhallituksessa

kevät 2022

Yleiskaavan hyväksyminen kaupunginvaltuustossa

kesä 2022

Kaavan voimaantulo
Kaava saa lainvoiman noin 1,5–2 kuukautta sen hyväksymispäätöksestä, mikäli siitä
kesä 2022
ei valiteta.
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