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IITTI   

Kausala 

VETERAANITEN PÄIVÄKOTI 
 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE EHDOTUKSESTA ESITETTYIHIN  

LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSEEN 
 

Veteraanitien päiväkodin  asemakaavan muuttamista koskeva ehdotus  on ollut MRA 27 §:n mukai-

sesti nähtävänä 9.1 - 9.2.2018 ja siitä on pyydetty lausunnot. Esitettyjen lausuntojen ja muistutuksen 

johdosta esitän kaavan laatijana vastineenani seuraavaa. Kannanottojen sisällön kaavan laatija on 

pelkistänyt. 

 

1 LAUSUNNOT 

 

1.1 Kaakkois-Suomemen ELY-keskus 

Lausunto 

Ei huomautettavaa 

 

1.2 Kymenlaakson museo 

Lausunto 

Ei huomautettavaa. 

 

1.3 Museovirasto 

Lausunto 

Ei huomautettavaa. 

 

1.4 Kymenlaakson pelastuslaitos 

Lausunto 

 Paloasemalle hälytykseen saapuvat palokuntalaiset käyttävät Veteraanitietä saapuessaan 

hälytyksiin. Tätä ajatellen kaavaselostuksessa mainitusti kevyenliikenteen väylän  on syy-

tä olla tien pohjoispuolella. Jalkakäytävän tulisi olla korotettu ajoradasta. 

 Pysäköinti- ja liikennejärjestelyt tulisi toteuttaa siten, ettei Veteraanitien laitaan saa pysäh-

tyä. 

 Keskustan suunnasta tullessa Veteraanitielle on suojatie syytä sijoittaa hyvin näkyvään 

paikkaan. Esim. Ravilinnan liittymän kohdalle. 

 Rakennuksen sijoittelussa tontille tulisi huomioida paloaseman pihalta satunnaisesti kuu-

luvat harjoittelun aiheuttamat äänet, kirkkaat valot sekä sammutusharjoituksista aiheutuvat 

pienet savu- ja jauhepitoisuudet 

Vastine 

Kevyen liikenteen varaus on lausunnon tarkoittamalla tavalla Veteraanitien pohjoispuolella. 

Jalkakäytävän korottamista, pysäköintikiellot ja suojateiden sijainti ratkaistaan katusuunni-

telmalla.  

Lausunnossa ei ole esitetty huomautettavaa kaavaa kohtaan.  

Lausunto merkitään tiedoksi katusuunnittelua ja rakennussuunnittelua varten. 

Päätösehdotus 

Ei muutosta. 

 

1.5 Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut 

Lausunto 

Kaavaselostus on melun arvioinnin osalta puutteellinen. Selostus sisältää vain VT 12:n yleis-

suunnitelman meluselvityksestä otetut kartat, joissa on kuvatekstien mukaan mallinnettu päi-

vämelu vuonna 2015 sekä päivämeluennuste vuodelle 2040. Kartat ovat keskenään identtiset, 
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joten toinen niistä on väärä, koska liikenteen määrä meluennustetta mallinnettaessa on paljon 

pienempi kuin tällä hetkellä.  

 

Selostuksessa mainitaan, että kaavamuutosalue ei sijaitse melualueella ja että melutaso v, 

2040 on alle 50 dB. 50 dB:n melutason alitukselle alueella, jolle päiväkoti ja leikkikenttä on 

suunniteltu rakennettavaksi, ei voida saada vahvistusta esitetyistä kartoista, koska niiden mit-

takaava on pieni eikä muutettavan asemakaavan sijaintia ole merkitty karttaan. Kaavamuutos-

alueelle ulottuu kartan mukaan ohjearvon 55 dB ylittävä alue, Kaavaa varten tulee esittää kar-

talla arvio tämän hetkisestä melutilanteesta, siten että koko kaavoitettava alue ja erikseen päi-

väkodin ja leikkikentän sijainti näkyvät kartalla selvästi. Mikäli em. toiminnot sijaitsevat me-

lualueella, tulee asia ottaa huomioon kaavamääräyksiä laadittaessa. 

 

Vastine 

Kaavaselostuksen kohtaan 3.136, joka osoittaa valtatien melua v. 2040, on kopioitu väärä 

kartta. Virhe korjataan päätösehdotuksen mukaisesti ja kaavaan lisätään päätösehdotuksen 

mukainen kaavamääräys. 

 

Päätösehdotus 

Kaavaselostuksen kohdan 3.136 väärä kartta, joka osoittaa valtatien melua v. 2040, korvataan 

oikealla kartalla ja nykyistä melua osoittavan kartan suurennokseen lisätään YL-korttelin 595 

rajaus. 

 

Kaavamääräyksiin lisätään seuraava määräys:  

Kaavaselostuksen kohdan 3.236  kartasta ilmenee, että pieni osa korttelista 595  sijaitsee alu-

eella, jossa valtatien aiheuttama nykyinen päivämelu on yli 55 dB. Oleskelupihojen sijoituk-

sella sekä rakenteilla tulee huolehtia siitä, että oleskelupihojen ja leikkialueiden melutaso ei 

ylitä 55 dB. 

 

1.6 KSS Verkko Oy 

Lausunto 

Alueen halki nyt johtava 20kV ilmajohto on tarkoitus poistaa tulevan kesän aikana korvaten 

se Veteraanitien etelän puoleiseen reunaan asennettavalla maakaapeloinnilla. Samoin kaavan 

piirissä sijaitseva nykyinen pienehkö puistomuuntamo tullaan korvaamaan uudella hieman 

kookkaammalla puistomuuntamolla johon on sijoitettu myös sähkönsyöttösuuntia säätelevät 

erotinlaitteistot. Uusi puistomuuntamo tullaan sijoittamaan nykyisen puistomuuntamon lähei-

syyteen Iitin kunnan teknisen toimen kanssa tarkemmin selvitettävään sijaintiin. Tältä muun-

tamolta tullaan myös järjestämään sähkön syöttö uudelle rakennettavalle päiväkodille. 

 

KSS Verkko Oy tiedusteleekin onko muuntamon sijoittuminen otettu huomioon uudessa kaa-

vassa kun alueella on jo olemassa oleva puistomuuntamo. Muuntamon sijaintia ei kaavaselos-

tuksessa ole esitetty muutettavaksi kuten alueen halki johtavan 20kV ilmajohdon, joten on 

oletettavissa, ettei sijainnista johtuvaa siirtotarvetta sille ole. Kaavaesityksessä ei kuitenkaan 

ole tälle muuntamolle merkitty pm- tilavarausta uudella YL kaava-alueella. 

 

Kausalan taajaman sähkö verkon saneerausohjelma sisältää koko kaavamuutoksen alaisen 

Ravilinnan ja Veteraanitien alueen sekä 20kV että 0,4kV verkoston maakaapeloinnin projek-

tivaiheessa 2. Tämän vaiheen suunnittelu on menossa ja toteutusaikatauluksi on asetettu kesä 

– syksy 2018. 

 

Maakaapelireitit ja laitesijoitukset eivät tule seuraamaan välttämättä nykyisiä ilmajohtoreitte-

jä. Näiden uusien johtojen ja laitetilojen sijoittamisesta ovat neuvottelut menossa kiinteistön-

omistajien sekä Iitin kunnan kanssa. 



3 

 

 

Vastine 

Kunnan ja KSS Verkko Oy:n välisessä neuvottelussa maaliskuussa 2018 on sovittu, että 

muuntamo sijoitetaan kaavamuutosalueen ulkopuolelle  Paloaseman alueelle. Se ei siten vai-

kuta Veteraanitien kaavaan. 

 

Päätösehdotus 

Ei muutosta. 

 

2 MUISTUTUS 

 

2.1 Hannu Suhonen 

Muistutus 

Asemakaavan muutoksella ruvetaan väkisin vääntämään virkistys- ja urheilualuetta (VU) YL-

alueeksi. Ratkaisu on eräiden tahojen (esim. vt-koultoimenjohtaja), joilla ei ole toimivaltaa.  

 

Paikka on väärä. Siihen liittyy useita vaaratekijöitä: korkeajännitesähkölinjasto, lähellä kun-

nan rivitaloalue, jäähalli, saastunut maaperä, palo- ja pelastuslaitos lähellä, hälytysliikenne ai-

heuttaa ahdistusta ja pelkotiloja. Lisäksi samalla suunnalle on varaus hevosvalmennukselle ja 

–toiminnalle. Julkinen päivähoitolaitos ei sovellu raviradan läheisyyteen. Iitissä on hajautettu 

viiden toimintapisteen päivähoitolaitos. Se on aivan riittävä näin pienen syntyvyyden kunnas-

sa 

 

Vaadin kunnanhallitusta luopumaan esityksestä varsinkin kun taloutta on hoidettu siten, ettei 

se mahdollista rakentamista. 

 

Vastine 

Päätöksen asemakaavan VU-alueen muuttamisesta päiväkotia varten teki kunnanhallitus 

23.1.2017. Rakennuspaikaksi on tarveselvityksessä ja hankesuunnitelmassa esitetty käsillä 

olevan kaavamuutoksen tarkoittamaa Ravilinnan aluetta jäähallin koillis- ja itäpuolella. 

 

Alueen läpi kulkeva sähkölinja siirretään ja kaapeloidaan niin kuin kaava-asiakirjoista selviää, 

joten sähkölinja ei voi aiheuttaa vaaraa. Läheisyyden rivitalot, jäähalli ja ravirata eivät ole ris-

tiriidassa päiväkodin kanssa eikä muistutuksessa ole esitetty mitään ristiriitaa osoittavaa pe-

rustelua. Paloaseman hälytysajoneuvot liikennöivät suoraan kantatielle. Kevyen liikenteen 

väylävaraus sijoittuu Veteraanitien pohjoispuolelle pelastuslaitoksen esittämällä tavalla, joten 

pelastushenkilökunnan liikenne ei risteä väylän kassa. Tiedossa ei ole sellaisia selvityksiä, 

jotka osoittaisivat palo- ja pelastustoiminnan aiheuttavan ahdistusta ja pelkoa päiväkotilapsil-

le. Kaavamuutoksen tarkoittama alue ei sovellu hevosvalmennukselle ja –toiminnalle. Niitä 

varten on yleiskaavassa tarpeelliset aluevaraukset kaavamuutosalueen ulkopuolella. 

 

Päätösesitys 

Ei muutosta. 

 

 

Helsinki 13.3.2018   

 

 

KARTTAAKO OY  Pertti Hartikainen 

dipl. ins. 


