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IITTI   

KAUSALAN  ETELÄINEN OSA-ALUE 
Kaivomäen, Kansanmäen ja Pentinmäen alueet 
 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE EHDOTUKSESTA ESITETTYIHIN  

KANNANOTTOIHIN 

 

Kausalan Eteläisen osa-alueen asemakaavan muuttamista koskeva ehdotus  on ollut MRA 27 §:n 

mukaisesti nähtävänä 27.10 – 27.11.2017 ja tiedottamisvirheen (ulkopaikkakuntalaiset) seurauksena 

uudelleen 5.2. - 6.3.2018. Kaavasta on pyydetty lausunnot. Yhtään muistutusta ei jätetty. Esitettyjen 

lausuntojen johdosta esitän kaavan laatijana vastineenani seuraavaa. Kannanottojen sisällön kaavan 

laatija on pelkistänyt. 

 

1 LAUSUNNOT 

 

1.1 Kymenlaakson liitto 

Liitto ei ole antanut lausuntoa. Luonnosvaiheen lausunnon perusteella kaavaa korjattiin lau-

sunnon tarkoittamalla tavalla.  

 

1.2 Kaakkois-Suomemen ELY-keskus 

Lausunto 

Ei huomautettavaa 

 

1.3 Kymenlaakson museo 

Lausunto 

Kaavaan on merkitty merkinnällä (AO/s) Kansanmäen ja Kaivomäen 1930-luvun ja jälleenra-

kennuskauden yhtenäisenä säilyneet asuinalueet. Kaavaluonnokseen on merkitty suojelumer-

kinnällä (sr) rautatieasema ja siihen liittyvä makasiini sekä radan toisella puolella sijaitseva 

meijerirakennus. Rautatieasema sijaitsee Palvelurakennusten korttelialueella, jossa ympäristö 

säilytetään (P/s). Suojelumääräykset ovat riittävät rakennetun kulttuuri ympäristön suojeluun. 
 

Kymenlaakson museo huomautti lausunnossaan 31.1.2016 sahan alueen merkinnöistä ja suo-

sitteli osittaista aluesuojelumerkintää sahanterätehtaan ja konttorina toimineen asuinrakennuk-

sen ympärille perustuen vuonna 2011 hyväksytyn yleiskaavan merkintöihin. Kaavoittaja ku-

vaili vastineessaan sahanterätehtaan muuttuneen niin paljon, ettei sen suojelulle ole enää pe-

rusteita. Rakennuksella on kuitenkin vähintäänkin maisemallinen arvo alueella ja Kymenlaak-

son museo pitää suotavana, että rakennus säilyisi osana teollisuusalueen historiaa.  

 

Sahan toimiston kohdalla vastineessa todetaan, että se on yksittäinen rakennus teollisuusalu-

een keskellä, jolloin aluesuojelumerkinnälle on vaikea löytää perusteita. Kymenlaakson mu-

seo huomauttaa , että aluesuojelumerkinnän sanamuoto ja sisältö voidaan sovittaa niin, että se 

mahdollistaa kyseisen rakennuksen säilymisen.  

 

Vastine 

Kaava mahdollistaa entisen sahaterätehtaan sekä konttorina toimineen sahan toimiston säilyt-

tämisen eikä kaava edistä näiden rakennusten purkamista. Rakennukset säilyvät niin kauan 

kuin se omistajan/haltijan kannalta on tarkoituksenmukaista. Suojelua koskevaan kaavamää-

räykseen tai -suositukseen ei ole perustetta niin kuin kaavaluonnosta koskevassa kaavan laati-

jan vastineessa on todettu. 

Päätösehdotus 

Ei muutosta. 
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1.4 Museovirasto 

Lausunto 

Kaava-alueelta ei tunneta muinaismuistolain (29SI1963) rauhoittamia kiinteitä muinaisjään-

nöksiä tai muuta arkeologista kulttuuriperintöä. Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutusta 

arkeologiseen kulttuuriperintöön  

 

1.5 Rakennuslautakunta 

Lausunto 

Ei huomautettavaa. Haapakimolantien osalta tulee huomioida, että kevyen liikenteen väyläva-

rauksen jälkeen tien leveys on riittävä, jotta 4,5 m leveät ajoneuvoyhdistelmät pystyvät lii-

kennöimään. 

Vastine 

Haapakimolantietä koskeva kannanotto koskee kaavan toteutusta, mikä kirjataan tiedoksi. 

 

1.6 Liikennevirasto 

Lausunto 

Liikennevirasto on antanut kaavaluonnoksesta lausunnon 20.1.2017,  jossa esitetyt näkökoh-

dat on huomioitu kaavaehdotuksessa. Liikennevirasto lausuu kuitenkin kaavaehdotuksesta 

vielä seuraavaa. 

 

Kaavaehdotukseen on lisätty meluntorjuntavaatimus LR-alueelle, kaavan itä- ja länsipäätyihin 

("Rautatiealueen osa, jonka kohdalle tulee rakentaa melusuoja asutusta vastaan") . Tämä mer-

kintä tulee poistaa LR-alueelta. Merkintä voidaan osoittaa LR-alueen ulkopuolelle. Vaatimus-

ten perusteeksi lausumme seuraavaa: 

 

Kaavaehdotuksen melunsuojaus perustuu vuonna 2007 valmistuneeseen Kouvolan seudun ra-

taympäristöselvitykseen. Rataympäristöselvityksen mukainen suojaustarve perustuu valtio-

neuvoston päätökseen n:o 993/1992 melutason ohjearvoista. Selvityksen jälkeen kaava-

alueella on toteutettu Lahti - Kouvola -ratahanke, jossa on rakennettu ratasuunnitelmassa 

osoitetut melunsuojaukset radan pohjoispuolelle. Ratasuunnitelmassa ei kuitenkaan katsottu, 

että hanke vaatisi melunsuojauksen rakentamisen radan eteläpuoleisille alueille. Rataympäris-

töselvityksessä ehdotettu meluntorjunta-alue on merkitty nyt kaavaehdotukseen radan etelä-

puoleisille alueille. Rataympäristöselvityksen mukainen suojaustarve on luonteeltaan suositus, 

joka ei sellaisenaan velvoita radanpitäjää toteuttamaan meluntorjuntaa. 

 

Vastine 

Kaavaehdotuksen melunsuojaus perustuu vuonna 2007 valmistuneeseen Kouvolan seudun ra-

taympäristöselvitykseen ja valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista niin kuin Lii-

kenneviraston lausunnosta ilmenee. Lausunnon perustelujen mukaan melusuojan rakentamista 

koskevaa ehdotonta velvoitetta ei kaava ilmeisesti voi sisältää. Sen sijaan rataympäristöselvi-

tyksessä todettu suojaustarve on perusteltua osoittaa kaavassa. Melusuojaa koskeva kaava-

määräys on tarpeen korjata päätösehdotuksen mukaisesti. 

 

Päätösehdotus 

Kaavamääräys ”Rautatiealueen osa, jonka kohdalle tulee rakentaa melusuoja asutusta vas-

taan” korjataan seuraavaan muotoon: 

Rautatiealueen osa, jonka kohdalla on tarve rakentaa melusuoja asutusta vastaan. 

 

 

 

Helsinki 15.3.2018  KARTTAAKO OY  Pertti Hartikainen 

dipl. ins. 


