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1

Tiivistelmä

1.1

Kaavan keskeinen sisältö

Kausala - Kirkonkylä –osayleiskaavan muutos ja täydennys,
valtatien 12 liikennejärjestelyt, Tillola
13.5.2014

Kaavan nimi on Kausala - Kirkonkylä –osayleiskaavan muutos ja täydennys, valtatien 12 liikennejärjestelyt, Tillola.
Suunnittelualue sijaitsee Tillolassa Niinimäen kylässä, valtatien 12 pohjoispuolella Saunakankaan,
Puusuon ja Toittilansuon alueella. Osayleiskaavamuutos laaditaan alueella voimassa olevan Kausala - Kirkonkylä –osayleiskaavan muuttamiseksi ja täydentämiseksi mahdollistamaan paremmin
alueen toimintoja tukevien liikenneyhteyksien toteuttaminen.
1.2

Kaavaprosessin vaiheet

Vireille tulo:

20.1.2014 KH

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) hyväksyttiin nähtäville:

Kaavoitustoimikunta 10.2.2014

OAS nähtävillä:

20.2. - 21.3.2014

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelut:
Kaavaluonnoksen käsittely:
Kaavaluonnos nähtävillä:
Kaavaehdotuksen käsittely:
Kaavaehdotus nähtävillä:
Viranomaisneuvottelut:
Lautakunta hyväksynyt:
Kunnanhallitus hyväksynyt:
Kunnanvaltuusto hyväksynyt:
Voimaantulo:

1.3

Laaditut selvitykset

Alueesta on tehty mm. seuraavat selvitykset:








Kausala - Kirkonkylä –osayleiskaava selvityksineen (A-Insinöörit 2011)
Esihistoriallisten muinaisjäännösten inventointi (Johanna Seppä 2003)
Historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi (Katja Vuoristo 2008)
Pohjois-Kymenlaakson sotahistoriallisten muinaisjäännösten inventointi (John Lagerstedt
2008)
Iitin Tillolankankaan moottoriratahankkeen luontoselvitys (Luontoselvitys Kotkansiipi
2008)
Tillolan moottoriradan meluselvitys – Esiselvitys 5/2008 & 12/2009 (Sito Oy 2009)
KymiRingin pohjatutkimukset ja hydrologinen selvitys, Sito Oy tammikuu 2014.
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KymiRingin hulevesien hallinnan ja kuivatuksen yleissuunnitelma, Sito Oy huhtikuu 2014.
Liikennesuunnitelma KymiRingin liikennejärjestelyistä, Sito Oy maaliskuu 2014.
Aiempia luontoselvityksiä täydentävä elinympäristötarkastelu, Sito Oy maaliskuu 2014.
Meluselvitykset, joita on tehty vuosina 2008, 2009 ja 2013
KymiRingin nykytilanteen melumittaukset, Sito Oy huhtikuu 2014.

Osayleiskaavan toteutus

Osayleiskaava toteutuu asemakaavojen, katu- ja tiesuunnitelmien sekä rakennuslupien kautta.
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2

Lähtökohdat

2.1

Selvitys suunnittelualueen oloista

2.2

Maankäyttö ja luonto

Suunnittelualue sijaitsee Tillolassa viiden kilometrin päässä Iitin kunnan keskuksesta, Niinimäen
kylässä. Alueen pinta-ala on n. 63 ha.
Valtatie 12 sijaitsee alueen keskellä itä-länsisuunnassa. Alue on merkittäviltä osin rakentumaton
metsä- ja suoalue. Suunnittelualueen metsät ovat pääosin mäntyvaltaisia kasvatusmetsiä. Suot
ovat voimakkaasti ojitettuja ja ne ovat muuttumassa turvekankaiksi. Alueella on Destian kiviainesten varastointi ja myyntialue. Alueella ei sijaitse asutusta.

Kuva 1 Kaava-alueen yleispiirteinen sijainti.

2.3

Luonnonympäristö

2.3.1 Luonto
Alue on merkittäviltä osin rakentumaton metsä- ja suoalue. Suot ovat voimakkaasti ojitettuja ja ne
ovat muuttumassa turvekankaiksi. Suoalueita lukuun ottamatta metsät ovat pääosin mäntyvaltaisia, kuivia kankaita, mutta muokatuilla alueilla on runsaasti koivua pioneeripuuna.
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Alueelta on tehty luontoselvitys vuonna 2008 (Kotkansiipi, Petri Parkko). Luontoselvitystä on täydennetty keväällä 2014 (Kotkansiipi, Petri Parkko ja Luontoselvitys Metsänen, Timo Metsänen)
Selvitykset ovat sisältäneet maastokäynnit.

Kuva 2 Osayleiskaavan lähialueiden luonnonsuojelu-, Natura-alueet ja arvokkaat harjualueet. Kymiring hankealue on osoitettu viitteeksi alueella suunnitteilla olevasta asemakaava-alueesta.
Alueella sijaitsee suojeltu kasvilaji, jonka esiintyminen on esitetty kuvassa (Kuva 4). Valtatien 12
parantaminen välillä Jokue–Suvioja, Iitti, Kuusankoski, ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa
on todettu tarve vaihtoehtoisille pohjois- eteläsuuntaisille ekologisille yhteyksille Tillolan itäpuolella.
Yhteydet on osoitettu tarkemmin nykyisessä osayleiskaavassa.
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Kuva 3 Lähialueiden luontokohteet. (Ote Valtatien 12 parantaminen välillä Jokue–Suvioja, Iitti,
Kuusankoski, ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta)
2.3.2 Maisema
Suunnittelualue sijaitsee ensimmäisen Salpausselän kohdalla. Salpausselän pohjoispuoli kuuluu
maisemamaakuntajaossa itäiseen Järvi-Suomeen ja tarkemmin Lounais-Savon järviseutuun. Salpausselän pohjoispuoli koostuu vesistöistä, metsäisistä mäkimaista ja avoimista viljelylaaksoista.
Paikoin alueella on avokallioita ja kalliojyrkänteitä. Alueen kohdalla Salpausselkä on korkea ja jyrkkärinteinen. Lähiympäristö kuuluu laajaan Salpausselän pohjoispuoliseen soiden vyöhykkeeseen,
johon kuuluvat muun muassa Mustalamminsuo, Toittilansuo, Puusuo ja Kattilasuo.
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Alue on maisemakuvaltaan pääosin suljettu, metsäinen alue lukuun ottamatta soranottoalueita ja
muutamia hakkuuaukeita.
2.3.3 Kulttuuriympäristö
Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita eikä valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä.
2.3.4 Muinaismuistot
Iitin ympäristössä kulttuuriperinnön vanhimmat kerrostumat ovat kivikaudelta, mutta tältä ajalta
lähialueelta ei ole tiedossa kiinteitä muinaisjäännöksiä. Osayleiskaava-alueen vanhimmat kiinteät
muinaisjäännökset ovat varhaismetallikautisia sekä pronssi- ja/tai rautakautisia röykkiöitä muutaman vuosituhannen takaa. Historialliselta ajalta muinaisjäännöksiä on runsaasti. Vanhimmat näistä
ovat kylätontteja tai muita keskiaikaisen asutuksen jäänteitä, joista osa on nykyisen asutuksen sijoilla.
Tillolan alueella on maailmansotien aikaisia taisteluvarustuksia huomattava määrä.
Muinaismuistolailla suojeltuja, rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä on alueen läheisyydessä
kaikkiaan parikymmentä. Alueella sijaitsee Tillolan taistelupaikka.

Kuva 4 Kiinteät muinaisjäännökset lähialueella (kartta OYK selostus). Kymiring hankealue on osoitettu viitteeksi alueella suunnitteilla olevasta asemakaava-alueesta.
2.3.5 Maa- ja kallioperä
Maaperä
Alue kuuluu Salpausselkien vyöhykkeeseen. Alue rajoittuu etelässä itä-länsisuuntaisesti kulkevaan
I Salpausselkään, jossa maalaji on pääosin soraa ja hiekkaa. Paikoin soran ja hiekan päällä tai
välikerroksena on moreenia, varsinkin muinaisen jäätikön tulosuunnan puolella (proksimaaliosassa), tässä tapauksessa valtatien 12 pohjoispuolisella osalla. Korkein ja yhtenäisin harjanne valtatien 12 kohdalla on pääasiassa soraa ja hiekkaa, jota on todennäköisesti paksu kerros (Kuva 5).
Suoalueilla maaperä on turvetta. Suuri osa suosta on ojitettu metsänkasvatusta varten. Suo- ja
kallioalueiden välissä maaperä on moreenia tai paikoin hietaa.
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Kuva 5 Ote maaperäkartasta (Geologian tutkimuskeskus). Kartalle on rajattu arvokkaaksi luokiteltu
Saunakankaan moreenimuodostuma. Kymiring hankealue on osoitettu viitteeksi alueella suunnitteilla olevasta asemakaava-alueesta.
Kallioperä
Alue kuuluu kokonaisuudessaan mittavaan Kaakkois-Suomen rapakivigraniittialueeseen, jossa
yleisimpänä rapakivityyppinä on viborgiitti. Viborgiitti on karkearakeinen graniitti, jossa on suuria,
jopa useiden senttimetrien läpimittaisia kalimaasälpärakeita. Muita rapakiven päämineraaleja ovat
kvartsi, plagioklaasi, biotiitti ja sarvivälke. Kyseiset mineraalit ovat tavanomaisia Suomen maa- ja
kallioperässä, eivätkä ne yleensä sisällä esimerkiksi ympäristölle haitallisia metalleja. Rapakivelle
on ominaista korkeahko fluoridipitoisuus, joka runsaasti sisäisesti nautittuna (yleensä juomaveteen
liuenneena) voi vaikuttaa hammaskiilteen muodostumiseen ja aiheuttaa luiden haurastumista. Haittaa voi kuitenkin syntyä vain silloin, jos fluoridipitoista vettä nautitaan runsaasti ja pitkän ajan kuluessa.
Viborgiitti, kuten rapakivigraniitit yleensä, voivat nimestään huolimatta olla hyvinkin ehjärakenteisia.
Siksi ne ovat suosittuja rakennuskiviä, koska niistä on mahdollista saada irrotettua isoja yhtenäisiä
kivipaaseja. Alueen lounaisrajalla valtatien 12 eteläpuolella viborgiittista rapakiveä hyödynnetään
kalliomurskeeksi. Louhitut seinämät ovat paikoin yli 20 m korkeita ja siellä on isoja murskevarastokasoja.
Tietyissä olosuhteissa rapakivigraniitille on tyypillistä voimakas fysikaalinen ja/tai kemiallinen rapautuminen (kallion pintaosan moroutuminen eli ”mureneminen”), mistä kivi on saanut nimensä.
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2.3.6 Pinta- ja pohjavedet
Pintavedet
Alue sijaitsee Kymijoen vesistöalueella. Pohjoisalue sijaitsee Keltin valuma-alueella, ja vesi virtaa
idässä oleville ojitetuille suoalueille, joista se edelleen imeytyy maaperään tai virtaa noin 9 kilometrin matkan kohti idässä virtaavaa Kymijokea. Tällä välillä ei ole järviä, mutta loppupäässä oja kulkee vedenpuhdistamoalueen halki.
Valtatie 12 kulkee likimain vesistöalueiden rajaa pitkin. Alueen eteläpuoleinen osa valtatietä kuuluu
Taasianjoen vesistöalueeseen. Taasianjoki ei yhdy Kymijokeen, vaan se laskee itsenäisenä jokena
Suomenlahteen.
Alueella ei luontoselvityksen (Kotkansiipi 26.9.2008) yhteydessä todettu vesilain tarkoittamia luonnontilaisia puroja tai noroja.
Tällä seudulla sataa vettä noin 680 mm vuodessa, mistä tarkastelualueella keskimäärin 10 % arvioidaan päätyvän pintavaluntaan. Nykytilanteessa alueella muodostuvat hulevesimäärät ovat vähäisiä, eikä alueella tapahdu tulvimista voimakkaiden sateiden tai kevätsulamisen yhteydessä.
Nykytilanteessa suunnittelualueelta tulee vesistöihin kuormitusta lähinnä hajakuormituksena, joiden lähteitä ovat muun muassa metsätalous ojituksineen, ilmalaskeuma sekä valtatien 12 tienpito
ja liikenne. Nykyinen toiminta ei merkittävästi vaikuta pintavesien laatuun. Merkittävimmät kuormittajat ovat soistuneiden alueiden ojitukset ja valtatie 12.
Pohjavedet
Alue sijaitsee osin luokitellulla pohjavesialueella (Kuva 6). Alueen pohjoispuolella on Ruokosuon Iluokan pohjavesialue.
Seuraavaksi lähimmät pohjavesialueet ovat noin 3,3 km kaakkoon sijaitseva Napan pohjavesialue
(tunnus 0504405) sekä noin 4,5 km koilliseen sijaitseva Pohjankorven pohjavesialue (tunnus
0530603).
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Kuva 6 Suunnittelualueen läheiset pohjavesialueet sekä lähimmät pohjavedenottamot. Kymiring
hankealue on osoitettu viitteeksi alueella suunnitteilla olevasta asemakaava-alueesta.
Pinta- ja pohjavesiä on käsitelty tarkemmin ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (KymiRing
kuljettajakoulutus- ja moottoriurheilukeskuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus. Kymiring
2014, s. 72)
2.4

Rakennettu ympäristö

2.4.1 Väestö
Suunnittelualueella ei sijaitse vakituista asutusta.
Kausalan lähimmät asuinalueet sijaitsevat noin 4 kilometrin etäisyydellä. Alueen läheisyydessä on
muutamia yksittäisiä asuintaloja tai muutamien talojen ryppäitä. Alueen ympärillä noin kilometrin
etäisyydellä on yhteensä yli 20 asuin- tai lomarakennusta. Huomattava osa näistä sijaitsee Kontjärven rannalla.
2.4.2 Palvelut
Lähimmät merkittävät palvelut sijaitsevat Kausalan kirkonkylässä viisi kilometriä suunnittelualueesta länteen ja Napassa noin kuusi kilometriä kaakkoon. Vt 12 pysähdysalueella sijaitsee kioski/grilli.
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2.4.3 Työpaikat ja elinkeinotoiminta
Vt 12 eteläpuolella sijaitsee sähköpylväiden valmistuksen teollisuustoimintoja. Alueen metsiköt
ovat osin metsätalouskäytössä. Destia omistaa alueella kiinteistön ja harjoittaa alueella kiviainesten varastointia ja myyntiä. Destialla on aikeita harjoittaa alueella myös materiaalien vastaanottoa,
murskausta ja kierrätystä.
2.4.4 Virkistyskäyttö
Alueen pohjoispuolella sijaitsee noin kahden kilometrin etäisyydellä Anhavan ulkoilumaja ja laavu,
joka on osa luontomatkailuun tarkoitettua Kausala-Anhava-Kuusankoski E6-10 yhdysreittiä. Talvella ulkoreitin yhteydessä ylläpidetään hiihtolatua.
2.4.5 Liikenne
Valtatien 12 nykytilannetta on kuvattu vuoden 2013 liikennemäärillä sekä ennustetilannetta vuoden
2040 liikennemäärillä.
Vuoden 2013 liikennetiedot olivat:




keskivuorokausiliikenne (KVL)
keskiarkivuorokausiliikenne (KAVL)
kesän keskivuorokausiliikenne (KKVL)

8 083 ajoneuvoa/vrk
8 393 ajoneuvoa/vrk
9 154 ajoneuvoa/vrk

Valtatiellä 12 kulkee paljon raskasta liikennettä. Vuonna 2013 raskaita ajoneuvoja kulki arkisin
keskimäärin 1 460 ajoneuvoa vuorokaudessa eli raskaan liikenteen osuus oli 17,4 % keskimääräisestä arkiliikenteestä.
Nykyisen valtatien 12 liikenne-ennusteeksi vuodelle 2040 ilman alueen toimintoja on arvioitu noin
11 500 autoa/vrk (keskivuorokausiliikenne) eli ennustettu liikenteen kasvu on noin 42 %. Liikenneennusteessa on otettu huomioon valtakunnalliset ennusteet pääteiden pitkämatkaisen liikenteen
kehityksestä, Kouvolan seudun kuntien asukas- ja työpaikkamääräennusteet ja niiden vaikutus
paikalliseen liikenteeseen sekä kotimaisen ja kansainvälisen tavaraliikenteen kehitysennusteet.
Raskaan liikenteen osuuden on oletettu säilyvän ennustetilanteessa nykytilanteen tasolla. Alueen
kohdalla nopeusrajoitus on 100 km/h.
2.4.6 Yhdyskuntatekninen huolto
Vesi- ja viemäriverkosto keskittyy Iitissä Kausalan sekä Radansuun ja Kirkonkylän alueille. Kirkonkylässä ja Sampolan alueella viemäriverkosto on jonkun verran vesijohtoverkostoa suppeampi.
Jätevedet johdetaan siirtoviemäriä pitkin edelleen Kouvolan Mäkikylän puhdistamolle. Siirtoviemäri
kulkee rautatien lähellä alueen eteläpuolella.
Alueen pohjoispuolella kulkee valtakunnan kantaverkkoon kuuluva Fingrid Oyj:n omistuksessa
oleva 2 x 110 kV:n voimalinja.
2.4.7 Ympäristöhäiriöt
Alueen läheisyydessä merkittävin nykyinen melulähde on valtatien 12 liikenne. Tieliikenteen aiheuttamaan melutasoon vaikuttavat liikennemäärä, raskaanliikenteen osuus ja nopeustaso.
Nykytilanteessa yli 55 dB melu leviää noin 200 - 300 metrin etäisyydelle valtatiestä (Kuva 7). Melu
leviää vähemmän alueilla, joissa on melun etenemistä vaimentavat maastonmuotoja, kuten kallioleikkauksia.
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Liikenteen muutoksista voidaan laatia ennusteita, jotka ulottuvat nykyhetkestä yleensä noin 20
vuoden päähän. Vuoden 2040 ennustetilanteessa vt 12 liikennemäärät lisääntyvät ja siten myös
melun leviäminen laajenee nykytilanteeseen verrattuna noin 50 - 100 metriä (Kuva 8).

Kuva 7 Vt 12 aiheuttama melu nykytilanteessa päivällä.
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Kuva 8 Vt 12 aiheuttama melu ennustetilanteessa päivällä.
Sekä nyky- että ennustetilanteessa vt 12 melun vaikutuspiirissä on Kontjärven asuin- ja lomaasutusalue. Kontjärven pohjoisosan kiinteistöt ovat nykytilanteessa paikoin yli 55 dB melualueella.
Ennustetilanteessa melualueet laajenevat, mutta se ei lisää yli 55 dB melulle altistuvien kiinteistöjen määrää.
Alueen vieressä on nykyisin toiminnassa endurorata, joka sijoittuu vt 12 läheisyyteen, tien pohjoispuolelle. Enduro on kaksipyöräisistä moottoriurheilulajeista melupäästöltään vähäisin. Endurossa
ajetaan vaikeakulkuisia polkuja pitkin, jolloin moottoripyörää ei voi ajaa täydellä teholla kuin muutamia kertoja. Enduroreitin yhteydessä, reitin länsipuolella on harjoittelurata motocross-ajolle.
Moottoriurheilua harjoitetaan päivittäin ja käyttäjämäärät vaihtelevat muutamasta moottoripyörästä
muutamiin kymmeniin moottoripyöriin.
Motocross-ajon melupäästöt ovat suurempia kuin enduron. Motocrossissa on mahdollista ajaa
usein täydellä teholla, jolloin ajoneuvo muodostaa suuremman melupäästön. Nykyisen enduro- ja
motocrossin toiminnasta aiheutuvaa melua on selvitetty melumittauksin maaliskuussa 2014. Mittauksissa otettiin huomioon myös vt 12 liikenteestä aiheutuva melu. Lähellä valtatietä olevissa kohteissa merkittävin melutaso muodostui valtatien liikenteestä.
Muita alueen läheisyydessä sijaitsevia melulähteitä ovat neljä toiminnassa olevaa murskeasemaa.
Lisäksi alueen läheisyydessä suoritetaan jatkuvaa louhintaa. Murskaus- ja louhintatoimintaan liittyy
myös työkoneiden ja rekkojen liikennettä, josta aiheutuu melua ympäristöön.
2.5

Maanomistus

Suunnittelualueen omistaa Suomen valtio sekä yksi yksityinen maanomistaja. Ympäröivät alueet
ovat pääosin yksityisessä omistuksessa. Suomen valtio omistaa vt 12 maantien alueen. Destia
omistaa alueen itäosassa olevan kiinteistön (142-408-2-210), jota käytetään maa-aineksen varasto- ja myyntialueena.
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Suunnittelutilanne

2.6.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtioneuvoston hyväksymät tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan
1.3.2009. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoituksena on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomioon ottaminen kuntien kaavoituksessa. Ne täsmentävät ja konkretisoivat maankäyttö- ja rakennuslain yleisiä tavoitteita ja
niistä johdettuja kaavojen sisältövaatimuksia valtakunnallisesta näkökulmasta.
2.6.2 Maakuntakaavat
Kymenlaakson maakuntakaava / Maaseutu ja luonto

Kuva 9 Ote Kymenlaakson maakuntakaavasta / Maaseutu ja luonto (vahvistettu 14.12.2010).
Kymenlaakson maakuntakaavassa / Maaseutu ja luonto (vahvistettu 14.12.2010) on osoitettu
aluevaraus moottorikeskukselle erityisalueen merkinnällä (E 27). Tiestöstä on osoitettu valtatie 12
(kaksiajoratainen valtatie) ja rinnakkaistie Kausalasta suviojalle maantietasoisena. Alueella sijaitsee Tillolan taistelualue, joka on merkittävä vähintään maakunnallinen rakennetun kulttuuriympäristön kohde (1051). Alueella on kiinteä muinaisjäännös nimeltä Tillolan taistelupaikka (554 / mj.
1000012842). Ertiysalueen ympärille on osoitettu melualue (harmaa paksu viiva).
Valtatie 12:n eteläpuolelle on osoitettu maa-ainesten ottoalue (EOm 1798). Alueen eteläpuolella
sijaitsee kaatopaikka (EJ 2028).
Seututien linjaus alueella on muutettu kulkemaan TIllolasta valtatien eteläpuolta Kontjärven liittymälle asti.
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Kymenlaakson maakuntakaava / Taajamat ja niiden ympäristöt

Kuva 10 Ote Maakuntakaavasta Taajamat ja niiden ympäristöt (12.6.2006). Alueen likimääräinen
sijainti on piirretty kaavaotteeseen sinisellä ympyrällä.
Alueen itä- ja länsipuolella on voimassa Kymenlaakson maakuntakaava / Taajamat ja niiden ympäristöt (12.6.2006). Suunnittelualueen länsipuolelle on osoitettu eritasoliittymä valtatien 12 ja seututien välille (Kuva 10). Tillolan alueelle on osoitettu työpaikkatoimintojen alue. Idässä Kouvolaan on
osoitettu teollisuustoimintojen alue (Nappa). Lähimmät taajamatoimintojen alueet sijaitsevat Kausalassa ja Nappassa.

LUONNOS
20 (37)

Kausala - Kirkonkylä –osayleiskaavan muutos ja täydennys,
valtatien 12 liikennejärjestelyt, Tillola
13.5.2014

Energiamaakuntakaava

Kuva 11 Ote energiamaakuntakaavasta. Tuulivoima-alue on merkitty kaavaan mustalla katkoviivalla.
Kymenlaakson maakuntavaltuusto hyväksyi 11.6.2012 pitämässään kokouksessa vaihemaakuntakaavan, jossa osoitetaan maakunnallisesti merkittäviä tuulivoima-alueita sekä ylimaakunnalliset
jätteenpolttolaitokset ja merkitykseltään vähintään seudulliset jätevedenkäsittelylaitokset.
Energiamaakuntakaavan tavoitteena on valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden edellyttämällä tavalla turvata alueidenkäytössä energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistää uusiutuvien
energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia sekä osoittaa Kymenlaakson maakuntakaavoituksessa tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet.
Energiamaakuntakaavassa esitetään vähintään viisi tuulivoimalaa mahdollistavat alueet. Tillolan
alueelle sijoittuu tuulivoima-alue, joka on kaavakartassa merkitty mustalla katkoviivalla (Kuva 11).
Kauppa- ja merialueet maakuntakaava
Kymenlaakson maakuntavaltuusto on hyväksynyt voimassa olevaa maakuntakaavaa täydentävän
vaihemaakuntakaava / kauppa- ja merialueet 16.12.2013 ja se on ympäristöministeriössä vahvistettavana. Kaavassa on osoitettu suunnittelualueelle uusi eritasoliittymä, joka yhdistää maakuntakaavassa osoitettuja teitä ja katuja. Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus.
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2.6.3 Yleiskaavat
Kausalan – Kirkonkylän osayleiskaava

Kuva 12 Ote Kausalan – Kirkonkylän osayleiskaavasta (KV 25.1.2011 § 3).
Suunnittelualueella on voimassa Kausalan – Kirkonkylän osayleiskaava (KV 25.1.2011 § 3), jonka
ote on kuvassa (Kuva 12).
Osayleiskaavassa on osoitettu suunnittelualueelle työpaikka-alue, jonka yritys-, palvelu- ja muut
toiminnot tukeutuvat läheisen moottoriurheilun tapahtumakeskuksen toimintaan (TP-2), yleisen tien
alue (LT), maa- ja metsätalousvaltainen alue (M), muinaismuistokohde (sm) ja luonnoltaan erityisen arvokas alue (luo). Suunnitteilla oleva moottoriurheilukeskuksen alue on osoitettu (E-1/sel) ja
sen ympärillä on melun torjuntatarve, joka aiheutuu nykyisestä asutuksesta, virkistystoiminnoista,
ympäristöolosuhteista tai suunnitellusta maankäytöstä (mo).
Suunnittelualueen halki on osoitettu tieliikenteen ja kevyen liikenteen yhteystarve alueelle valtatieltä 12 aiemmin suunnitellusta Kontjärven liittymästä. Liittymän yhteydessä sijaitsee myös ekologinen yhteystarve, jonka sijainti on ohjeellinen. Yhteystarve on vaihtoehtoinen moottoriurheilukeskuksen länsipuolelle osoitetun yhteyden kanssa.
Valtatien 12 suuntaisen vanhan maantien alue on osoitettu arvokkaaksi rakennetun kulttuuriympäristön alueeksi.
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Kuusankosken yleiskaava

Kuva 13 Ote Kuusankosken yleiskaavasta (KV 21.5.2007).
Suunnittelualueen etelä- ja itäpuolella on voimassa Kuusankosken kaupungin valtuuston 21.5.2007
ja KHO:n 31.3.2009 hyväksymä Kuusankosken oikeusvaikutukseton yleiskaava (Kuva 13). Alueelta katsottuna eteläpuolelle on osoitettu maa- ja metsätalousvaltainen alue (M) ja kaatopaikka-alue
EJ. Alueen itäpuolelle on merkitty maankamaran ainesten ottoalue (EO).
2.6.4 Asemakaavoitus
Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa.
2.6.5 Rakennusjärjestys
Kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.7.2011.
2.7

Lähialueen muut suunnitelmat

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava
Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava on laadittavan suunnittelualueella ja sen pohjoispuolella maakuntakaavassa ja voimassa olevassa osayleiskaavassa osoitetulle moottoriurheilutoiminnoille. Kaava on luonnosvaiheessa.
Moottoriurheilukeskus
Moottoriurheilukeskuksen hankesuunnitelma (Master Plan) julkistettiin 25.10.2010. KymiRing Oy
suunnittelee moottoriurheilukeskuksen alueelle hankekokonaisuutta, joka rakentuu PohjoisEuroopan johtavan ajokoulutuskeskuksen ja moottoriradan ympärille. KymiRing -hanketta toteute-
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taan useassa vaiheessa ja tavoitteena on ajoharjoittelu- ja moottoriurheilutoiminnan aloittaminen
vuonna 2016. Hankekokonaisuus on esitetty kuvassa.

Kuva 14 Moottoriurheilukeskuksen hankesuunnitelma (Sankari Arkkitehtuuriosakeyhtiö, luonnos
3.4.2014). Hankesuunnitelma on viitteellinen ja alueen suunnitelma päivittyy kaavoituksen aikana.
Liikennesuunnitelmat
Valtatielle 12 välillä Lahti – Kouvola on laadittu yleissuunnitelma vuonna 2010. Valtatien 12 yhteysväli Lahti – Kouvola on tärkeä osa itä–länsisuuntaista valtatieverkkoa ja on merkittävä raskaan
liikenteen kuljetusreitti.
Vt 12 yleissuunnitelma välillä Uusikylä – Tillola valmistui vuonna 2010. Tieosuudella Jokue – Tillola
yleissuunnitelman lähtökohdaksi valittiin Kausalan kohdalla pohjoinen ohitustie. Suunnittelualueella
tielinjaus ei muutu nykyisestä.
Valtatielle 12 tieosuudelle Tillola – Keltti valmistui tiesuunnitelma vuonna 2009 ja rakennussuunnitelma vuonna 2010. Valtatieosuus Tillola – Keltti parannetaan valtatien 12 nykyiselle linjaukselle
keskikaiteellisena nelikaistatienä.
Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaavan suunnittelun ja Kymiring ympäristövaikutusten
arviointiselvityksen aikana on ilmennyt tarve osoittaa eritasoliittymä lähemmäksi moottoriurheilukeskuksen toiminta-aluetta, kuin nykyisin voimassa olevassa osayleiskaavassa on osoitettu. Liikenneselvityksen tiedot on esitetty Kymiring YVA:ssa (2014).
2.7.1 Kiinteistörekisteri
Valtio ylläpitää alueen ajantasaista kiinteistörekisteriä.
2.7.2 Pohjakartta
Osayleiskaavan alueelta on Maanmittauslaitoksen peruskartta vuodelta 2013.
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Kuva 15 Valokuva nykyiseltä valtatie 12:n levähdyspaikalta itään (Kuva: Rautiainen, J.).
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Tutkitut vaihtoehdot

Osayleiskaavan toteuttamiseksi on selvitetty kolme liikenteellistä vaihtoehtoa:
Vaihtoehto 1 on tarkasteltu uuden KymiRingin aluetta palvelevan eritasoliittymän rakentamista
nykyisen levähdysalueen länsipuolelle. Liittymätyyppi olisi ns. rombinen liittymä.
Vaihtoehto 2 on tarkasteltu alueen nykyisen yleiskaavan ja valtatielle 12 laaditun Tillola-Keltti tiesuunnitelman mukaista liittymäratkaisua eli alueelle olisi tieyhteys itä-puolelta suunnitellun uuden
Kontjärven eritasoliittymän kautta ja lisäksi länsipuolelta olisi kulkuyhteys Niinimäentieltä valtatien
alittavan alikulun kautta.
Vaihtoehto 3 on selvitetty ratkaisua, missä suunniteltu Kontjärven eritasoliittymä siirrettäisiin noin
700 metriä lännemmäksi Vehkosillantien liittymän kohdalle, jolloin se sijoittuisi KymiRingin alueen
itäreunalle ja suhteellisen lähelle raskaiden ajoneuvojen ajoharjoittelualuetta. Lisäksi alueelle olisi
länsipuolelta edellä mainittu yhteys valtatien alikulun kautta Niinimäentieltä. Vaihtoehto on laadittavana olevaan asemakaavaan ja vahvistettavana olevaan vaihemaakuntakaavaan kauppa ja –
merialue mukainen.
Vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu
Kymiring liikenneselvityksessä (2014) on vertailtu vaihtoehtoja keskuksen liikenteen edellyttämien
liikennejärjestelyiden toteuttamiseksi:
Vaihtoehto 1

Vaihtoehdon etuja:



Liittymä sijoittuu hankealueen kohdalle ja tarvittavat katuyhteydet ovat lyhyitä.
Valtatieltä on hyvä lyhyt yhteys mahdollisiin tienvarsipalveluihin, joilla on lisäksi hyvä
näkyvyys valtatieltä.
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Viitoitus ja opastus olisi helppo järjestää.

Vaihtoehdon heikkouksia:








Ongelmana on, että valtatielle 12 Tillola – Keltti välille on jo suunnitteilla useita eritasoliittymiä (Tillola, Kontjärvi, Kivistenmäki, Suvioja, Keltin parannettu liittymä). Eritasoliittymiä tulisi noin kahden kilometrin välein eli hyvin tiheään ottaen huomioon alueen maankäyttö ja sen liikennetarpeet.
Ratkaisu olisi kustannuksiltaan kallis ja koska uusi eritasoliittymä ei palvelisi yleisen tieverkon liikennettä, tulisivat sen kustannukset pääosin kunnan ja hankkeen toteuttajan
osalle.
Liittymäratkaisu on maankäytöllisesti hankala. Rampit muodostuvat korkeuserojen takia
varsin pitkiksi ja koko liittymäjärjestely vie paljon tilaa kapealla harjulla ja rajoittaa maankäyttömahdollisuuksia valtatien ja rata-alueen välisessä rinteessä. KymiRing-alueen itäpuolelle mahdollisesti kaavoitettavan työpaikka-alueen yhteydet jäävät huonoiksi.
Katuyhteyksien geometria muodostuu hankalaksi valtatien ja rata-alueen suuren korkeuseron takia. Tästä voi aiheutua ongelmia mm. raskaan liikenteen ajoharjoitteluradan liikenteelle.
Alueen liikenne sekä idästä että lännestä keskittyy vain yhteen liittymään. Ratkaisu voi
olla ongelmallinen suurille liikennemäärille. Liittymätyyppi edellyttää alueen katuverkolta
ja sen liittymiltä hyvää sujuvuutta, koska vilkkaan liikenteen aikana rampeille muodostuvat jonot eivät saa ulottua valtatielle.

Vain yksi ajoyhteys tämän tyyppiselle alueelle on riskialtis ratkaisu mahdollisia onnettomuustilanteita, erikoistilanteita ja yleensäkin suurien ihmismassojen liikkumista ajatellen.

Vaihtoehtona 2
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Vaihtoehdon etuja:



Aiheuttaa mahdollisimman vähän muutoksia nykyiselle tieverkolle ja sen kehittämissuunnitelmiin.
Pienet toteutuskustannukset kunnan ja KymiRing Oy:n kannalta.

Vaihtoehdon heikkouksia:
 Tulevaisuuden kulkuyhteydet alueelle olisivat varsin kaukana sijaitsevien eritasoliittymien kautta rinnakkaistieverkkoa pitkin. Tämä edellyttää rinnakkais-tieverkon
mitoittamista suuremmille liikennemäärille.
 Liittymäjärjestely on ongelmallinen suurille liikennemäärille ja raskaalle liiken-teelle.
Kontjärven kohdalle esitettyä eritasoliittymän tyyppiä suositellaan suunnitteluohjeissa
vain pienille liikennevirroille ns. yksityisteiden eritasoliitty-mänä.
 Viitoitus ja opastus alueelle olisi vaikea järjestää.
 Liikennejärjestely ei palvelisi lainkaan toimintoja, jotka edellyttävät ”suoraa näkyvyyttä”
ja sujuvaa yhteyttä päätieltä (huoltoasema, ravintola- ja majoitus-palvelut ym.)
Vaihtoehtona 3

Vaihtoehdon etuja:
 Pääliittymä sijoittuu hankealueen kohdalle korkeuseroiltaan vaihtoehtoa 2 edullisempaan maastonkohtaan.
 Liittymä palvelisi hyvin ensimmäisessä vaiheessa toteutuvaa raskaan liikenteen harjoittelurataa sekä KymiRing-alueen itäpuolelle kaavoitettavaa työpaikka-aluetta.
 Eritasoliittymien määrä valtatiellä 12 pysyy kohtuullisena ja liittymävälit muodostuvat riittävän pitkiksi.
 Kontjärven eritasoliittymä sijoittuu tulevaa maankäyttöä ajatellen keskeisemmälle paikalle.
 Alueen liikenne idästä ja lännestä voi jakautua kahdelle reitille, joka vähentää liittymien
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ruuhkautumisriskiä suurtapahtumien aikana.
Kaksi käyttökelpoista ajoyhteyttä eri puolille aluetta ovat eduksi mahdollisissa onnettomuus- ja muissa tilanteissa ja suurten yleisömassojen purkautuessa alueelta.
ELY-keskus rakentaa uuden Kontjärven eritasoliittymän joka tapauksessa osana valtatien kehittämistä. Muutettu liittymäratkaisu tarjoaisi KymiRing-hankkeen kannalta kustannuksiltaan selvästi vaihtoehtoa 1 edullisemman liikenneratkaisun.

Vaihtoehdon heikkouksia:
 Kontjärven loma-asutuksen yhteydet heikkenevät eritasoliittymän siirtyessä, mutta ongelma on helpotettavissa rakentamalla Kontjärven kohdalle vähintään kevyen liikenteen
alikulku.
 Liittymäratkaisu rajoittaa maankäyttömahdollisuuksia KymiRing-alueen itäpuolisella työpaikka-alueella. (Alueella on lisäksi rajoituksena suojelukohteita).

Vaihtoehtojen arvioinnin perusteella vaihtoehto 3 tukee parhaiten alueen toimintojen ja liikenteen
kehittämistavoitteita.
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Suunnittelun vaiheet

4.1

Osayleiskaavan suunnittelun tarve
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Alueelle on suunnitteilla Kymiring –hanke, johon sisältyy ajoharjoittelurata ja moottoriurheilukeskus.
Hankkeen täysimittainen kehittäminen edellyttää eritason toteuttamista alueelle valtatieltä 12. Eritason ja muiden alueen liikennejärjestelyiden tarkoituksenmukainen toteuttaminen edellyttää muutoksia voimassa olevaan osayleiskaavaan.
4.2

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus

Iitin kunnanhallitus on tehnyt osayleiskaavan laatimispäätöksen 20.1.2014.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 20.2. - 21.3.2014
4.3

Esitetyt mielipiteet, muistutukset ja niiden huomioon ottaminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sai jättää lausuntoja ja mielipiteitä.
4.4

Viranomaisyhteistyö

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin lausunnoille eri viranomaistahoille helmikuussa
2014.
4.5

Tavoitteet

Kunnan tavoitteena on laatia alueelle osayleiskaava, joka parhaalla mahdollisella tavalla toteuttaa
maakuntakaavan ja voimassa olevassa osayleiskaavassa osoitetun moottorikeskuksen liittämisen
yleiseen liikenneverkkoon ja alueen muuta kehittyvään maankäyttöä varten.
Suomen valtion tavoitteena on nykyisten ja laadittavana olevien tiesuunnitelmien mukaan kehittää
valtatietä 12 mm. sen liikennemäärien kehittymisen edellyttämällä tavalla.
Destia Oy harjoittaa alueen itäpuolella kiinteistöllään kiviainesten varastointia ja myyntiä sekä tulevaisuudessa materiaalien vastaanottoa, murskausta ja kierrätystä arviolta 5-15 vuoden ajan. Destian tavoitteena on jatkaa alueen käyttöä vastaisuudessakin.
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Käsittelyvaiheet

Vireille tulo:

20.1.2014 KH

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) hyväksyttiin nähtäville:

Kaavoitustoimikunta 10.2.2014

OAS nähtävillä:

20.2. - 21.3.2014

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelut:
Kaavaluonnoksen käsittely:
Kaavaluonnos nähtävillä:
Kaavaehdotuksen käsittely:
Kaavaehdotus nähtävillä:
Viranomaisneuvottelut:
Lautakunta hyväksynyt:
Kunnanhallitus hyväksynyt:
Kunnanvaltuusto hyväksynyt:
Voimaantulo:
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Osayleiskaavan kuvaus

5.1

Yleisperustelu ja -kuvaus
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Etelä-Suomessa on kysyntää sekä uudelle kuljettajakoulutus- että moottoriurheilukeskukselle.
Suunnittelualue soveltuu näille toiminnoille hyvin. Usean moottoriurheilulajin keskittäminen samalle
alueelle vähentää tarvetta perustaa yksittäisiä ratoja Etelä-Suomeen. Arvioitaessa tilannetta laajempana kokonaisuutena, moottoriurheilun aiheuttamat ympäristövaikutukset todennäköisesti vähenevät, kun ne keskittyvät yhdelle alueelle useamman erillisen keskuksen sijasta. Moottoriurheilukeskuksen ja sen lähialueen maankäytön toimintojen täysimittainen kehittäminen edellyttää alueen liikenneverkon kehittämistä. Voimassa oleva osayleiskaava on tältä osin vanhentunut ja tarpeen muuttaa alueen kehitystä vastaavaksi.
Kaavassa on osoitettu valtatie 12 ja uusi eritasoliittymä ja sitä tukeva katuverkosto sekä maankäytön muutokset tarkoituksenmukaisille alueille.
5.2

Aluevarausten kuvaus

Seuraavassa kuvataan osayleiskaavan tärkeimpiä sisältöjä maankäyttömuodoittain. Samoin kuvataan sisällön kannalta keskeisten kaavamerkintöjen käyttöperiaatteet.
Työpaikkatoiminnot
Alueelle on osoitettu työpaikka-alue, jonka yritys-, palvelu- ja muut toiminnot tukeutuvat läheisen
moottoriurheilun tapahtumakeskuksen toimintaan (TP-2). Moottoriurheilukeskuksen sisääntuloväylillä tulee asemakaavoituksessa ja rakentamisen ohjauksessa kiinnittää erityistä huomiota katuja taajamakuvan edustavuuteen. Alueelle saa kehittää moottoriurheilukeskusta ja lähiympäristön
muita toimintoja tukevia yritys-, palvelu-, majoitus- ja muita toiminnot, kuten liikenneasemia ja motelleja.
Valtatien eteläpuolelle on osoitettu teollisuus- ja varastoalue (T). Alueen toiminnot eivät saa pilata
pohjavesiä.
Maa- ja metsätalousalue
Valtatie 12 vastainen alue on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi. Alue tulee osin muuttumaan
tiealueeksi tiesuunnitelman tarkennuttua.
Suojaviheralue
Valtatien vastainen etelä- ja pohjoispuolen alue on osoitettu suojaviheralueeksi.
5.3

Liikenne

Kaavassa on osoitettu valtatie 12 ja uusi eritasoliittymä viiva- ja kohdemerkintänä. Merkintätyypit
tarkoittavat, että tiealueen lopullinen laajuus ja sijainti määräytyvät tiesuunnitelmassa.
Nykyinen valtatien rinnakkaistie on osoitettu seututie/pääkatuna.
Moottoriurheilukeskuksen edellyttämät liikenneyhteydet on osoitettu tieliikenteen yhteystarpeina.
Niiden toteutuksesta päätetään erillisessä tie- tai katusuunnitelmassa.
Osayleiskaavan tie- ja katuyhteyksien viereen on toteutettava tarpeelliset kevyen liikenteen yhteydet.
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Ympäristö ja luonto

Alueella oleva luontoselvitysten ja valtion ympäristöhallinnon tietojärjestelmien mukaiset arvokkaat
ympäristöt on osoitettu osa-aluemerkintänä (luo). Alueen ympärille on osoitettu maa- ja metsätalousalue kohteen suojavyöhykkeeksi.
5.5

Yhdyskuntatekninen huolto

Alueella olevat toiminnot ovat liitettävissä kunnallisteknisiin järjestelmiin. Asemakaavoitettavat alueet liitetään kunnalliseen vesi- ja jätevesiviemäriverkkoon.
5.6

Ympäristöhäiriöt

Alueen moottoriurheilutoiminta rajoittuu sen ympäristöluvassa määritellyillä ehdoilla.
5.7

Hulevedet

Hulevedet johdetaan pääosin avo-ojiin. Hulevedet on selvitettävä tarkemmin alueen toimintojen
jatkosuunnittelussa.
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Kaavan toteuttamisen vaikutukset

Vaikutusten arvioinnin tehtävänä on tukea kaavan valmistelua ja hyväksyttävien kaavaratkaisujen
valintaa sekä auttaa arvioimaan, miten suunnitelman tavoitteet ja sisältövaatimukset toteutuvat.
Vaikutusten arviointi tehdään asiantuntija-arviona ja se perustuu käytössä oleviin perustietoihin,
selvityksiin, suunnitelmiin, maastokäynteihin, osallisilta saataviin lähtötietoihin, lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä laadittavien suunnitelmien ympäristöä muuttavien ominaisuuksien analysointiin. Kymiring -hankkeen vaikutukset on kuvattu kattavammin ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa
(KymiRing kuljettajakoulutus- ja moottoriurheilukeskuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus,
Kymiring Oy 2014).
Vaikutukset arvioidaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 §:n mukaan: ”Selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset:
1)
2)
3)
4)

ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön;
maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon;
kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin;
alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen;
5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön.”
6.1

Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin

Valtakunnallisten liikenne- ja infraverkostojen käytävät on osoitettu osayleiskaavassa. Valtatien ja
muiden liikennejärjestelyiden osoittaminen kaavassa toteuttaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita niiltä osin. Valtatien kehittäminen saattaa vaikuttaa alueella olevaan muinaisjäännökseen.
Haitan lieventäminen selvitetään valtatien tarkemman suunnittelun yhteydessä.
Osayleiskaava edistää yhdyskuntarakenteen toimivuuteen, liikenneturvallisuuteen, joukkoliikenteeseen ja kevyeen liikenteeseen liittyviä tavoitteita, mahdollistamalla valtatien ja alueen toimintoihin
liittyvä liikennejärjestelmän kehittäminen.
6.2

Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen

Osayleiskaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia alue- ja yhdyskuntarakenteeseen. Kaavaratkaisu on
nykyisin voimassa olevan osayleiskaavaratkaisun tyyppinen, eikä kaavasta muodostu merkittäviä
uusia alue- tai yhdyskuntarakenteeseen vaikuttavia toimintoja.
6.3

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja maisemaan

Alueen toteutuminen muuttaa nykyistä maisemakuvaa metsäisestä rakennetummaksi. Alueelle
muodostuu uudentyyppistä kaupunkikuvaa, joka koostuu valtatien varrella olevista työpaikka- ja
teollisuustoiminnoista. Kaavan toteuttaminen, edellyttää muutoksia nykyisiin tiejärjestelyihin, minkä
johdosta nykyinen valtatien levähdysalue ja sen kahvilarakennus mahdollisesti poistuvat. Uudet
rakennukset tien laidassa muuttavat valtatien käyttäjien näkymiä. Tiehen rajautuvat uudet rakennukset toimivat maamerkkinä ohikulkijoille.
Alueen toimintojen ja liikenneverkon kehittäminen edellyttävät alueella leikkauksia ja pengerryksiä.
Vaikutukset maisemaan syntyvät puuston ja kasvillisuuden poistamisesta sekä maaston muokkauksesta. Paikalliset maisemalliset vaikutukset ovat merkittävät. Maiseman luonne muuttuu nykyistä
rakennetummaksi ja avoimemmaksi. Alueella ei kuitenkaan ole maisemallisesti arvokkaita kohteita,
joihin hankkeella olisi vaikutusta.
Laajempaan maisemakuvaan vaikutukset ovat vähäiset.
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Vaikutukset kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön

Alueella ei sijaitse merkittäviä kulttuuriympäristöjä, joihin kaavalla olisi merkittäviä vaikutuksia.
Valtatien kehittäminen saattaa vaikuttaa alueella olevaan tunnettuun muinaisjäännökseen. Vaikutuksen laajuus selviää tiesuunnitelman myötä.
6.5

Vaikutukset liikenteeseen

Alueen toteutumisen liikenteelliset vaikutukset ovat hyvin merkittäviä, koska koko suunnitellussa
laajuudessaan toteutuessaan toiminnot aiheuttavat huomattavia parannustarpeita alueen tieverkolle ja liittymiin. Tieverkolle on suunniteltu joka tapauksessa parannuksia nykyisessä tien yleissuunnitelmassa. Vaikutukset liikenteelle riippuvat alueen toteutuksen laajuudesta. Kaikkien toimintojen
ollessa käytössä ovat liikennevaikutukset seuraavat:
Arkiliikenne
Arkipäivisin alueelle suuntautuu 2500 ajoneuvokäyntiä/vrk eli liikennettä alueelle johtaville teille
5000 autoa/vrk. Jos liikenne jakautuu puoliksi Lahden ja puoliksi Kouvolan suunnille, tarkoittaa se
valtatielle 12 vuodelle 2040 ennustettuun arkiliikenteeseen 20 – 25 % lisäystä, jolloin valtatien liikennemäärä kasvaa noin 14 000 ajoneuvoon vuorokaudessa. Nykyisen valtatien liikenteenvälityskyky olisi tuolloin lähes täysin käytössä ja liikenne alkaisi ajoittain ruuhkautua myös arkisin vilkkaimpina ruuhkatunteina.
Jos valtatie 12 ja sen liittymät on tässä vaiheessa parannettu Tillola-Keltti tiesuunnitelman mukaisesti ja KymiRing-alueen kohdalle on rakennettu ehdotettu eritasoliittymä, ei päätielle liittymisessä
ja liikenteen sujuvuudessa ole ongelmia arkiliikenteessä.
Tapahtumaviikonloppujen liikenne
Tapahtumaviikonloppuisin ajoneuvokäyntejä olisi noin 5 000 kpl/vrk eli alueelle johtaville teille aiheutuu liikennettä noin 10 000 autoa/vrk. Tämä tarkoittaisi valtatielle 12 vuodelle 2040 ennustettuun liikennemäärään noin 40 – 50 % lisäystä ja liikennemäärä kasvaa yli 16 000 ajoneuvoon vuorokaudessa. Nykyisellä valtatiellä näin suuri liikennemäärä aiheuttaisi jonoja ja ruuhkautumista
viikonloppujen vilkkaimpina tunteina. Liikennetilannetta voi verrata nykyiseen kesän vilkkaimpien
viikonloppujen liikenteeseen valtatiellä 12 Kouvolan kohdalla Keltin ja Puhjon liittymien välillä.
Tillola-Keltti tiesuunnitelman mukaisesti parannettu valtatie 12 ja KymiRing-alueen kohdalle on
rakennettu eritasoliittymä pystyvät välittämään hyvin myös tapahtumaviikonloppujen liikenteen ennustetilanteessa, mutta valtatien 12 Lahden suunnalla on viikonloppuisin ruuhkautumista, jos tietä
ei ole parannettu esimerkiksi yleissuunnitelmassa esitetyn ratkaisun mukaisesti.
Alueen tie- ja katuverkon kehittäminen parantaa alueen saavutettavuutta
6.6

Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen

Alueelle tulevilla toiminnoilla on myönteisiä vaikutuksia alueen työllisyyteen. Yhdyskuntataloudellisista vaikutuksista merkittävimpiä ovat valtatien kehittäminen ja rakentamisalueiden aiheuttamat
kunnallistekniset kustannukset.
Toimintojen toteutuminen lisää energiankulutusta ja siten heikentää energiataloutta. Energiatalouden vaikutuksia voidaan vähentää suosimalla alueen rakentamisessa kestävämpiä ja energiatehokkaita rakennustapoja sekä energiantuotantomuotoja.
6.7

Vaikutukset teknisen huollon järjestämiseen

Alue edellyttää nykyisen kunnallistekniikan toimintojen ulottamista alueelle. Vaikutukset teknisen
huollon järjestämiseen ovat muuten vähäiset.
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Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön

Alueen toteutuminen kytkeytyy moottoriurheilukeskuksen toteutumiseen. Moottoriurheilukeskuksen
toiminnoilla, yhdessä valtatien 12 liikenteellä on merkittäviä vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja
elinympäristöön erityisesti lisääntyvän melun vaikutuksesta.
Kontjärven rannoilla on useita loma-asuntoja, joiden melutilanne huononee entisestään. Moottoriurheiluradan tuottama meluvaikutus arvioidaan näillä neljällä alueella merkittäväksi. Noin kolmen
kilometrin säteellä rata-alueesta äänimaisema muuttuu kaikilla alueilla. Huomioitavaa on kuitenkin,
että melu ei ole jatkuvaa, mutta luonteeltaan se poikkeaa muista äänistä, kuten valtatien melusta.
Kontjärven suunnitellun eritasoliittymän siirtäminen lähemmäksi moottoriurheilukeskuksen toimintoja todennäköisesti kuitenkin vähentää eritason liikenteestä aiheutuvan melun haittaa Kontjärven
ympäristössä kuin jos eritasoliittymä toteutettaisiin lähemmäksi järveä.
Alueen toiminnot eivät aiheuta häiriöitä yksityisteillä.
Alueen toiminta tuo paikkakunnalle asiakaskuntaa, joka edistää alueen elinvoimaisuutta.
6.9

Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon

Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon
Alueen rakentamisessa tapahtuu runsaasti maan muokkausta, mikä edellyttää maan kaivutöitä ja
kallion louhimista. Alueella tehdään sekä leikkauksia että täyttöjä. Maan muokkauksessa ja rakentamisessa pyritään kuitenkin massatasapainoon, jolloin muualta tuotavan maa- ja kallioperän kiviainesten tarve minimoituu tai poistuu. Alueelta on saatavissa monipuolisesti maa-aineksia, käsittäen sekä kalliolouheen että maa-ainekset hiesusta soraan. Kaivutöissä kertyy runsaasti maan
pintakerrosta (kunttaa), jota voidaan tarvittaessa käyttää maisemointiin alueella tai mahdollisesti
myös muualla lähialueilla. Alueen lähistöllä on asfalttiasema, josta mahdollisesti on hankittavissa
tarvittava asfaltti. Hankkeen toteuttamisen vaikutukset maa- ja kallioperään rajoittuvat pääosin vain
alueelle.
Alueen toteutumisessa muokataan maanpintaa ja asfaltoidaan laajoja alueita, mikä muuttaa pohjaveden muodostumisolosuhteita ja pintavaluntaa. Osalta vettä läpäisemättömiltä pinnoilta vesi johdetaan sadevesiviemärissä pois alueelta, mikä vähentää pohjaveden muodostumista nykytilanteeseen verrattuna. Tästä johtuva pohjaveden muodostumisen väheneminen on kuitenkin vain muutamia prosentteja. Vastaavasti alueelta poistuvan huleveden määrä lisääntyy. Alueen pohjavettä ei
hyödynnetä vedenottoon eikä tällä alueella muodostuvalla pohjavedellä ole vaikutusta Tillolan tai
Ruokosuon pohjavesialueisiin, koska hydraulista yhteyttä näiden välillä ei ole.
Alueen maaston muokkaus ja rakentaminen lisäävät pintavalunnan määrää.
Alueen toiminnoista aiheutuu pakokaasupäästöjä ja vähäisessä määrin pölyä. Pölyhaittoja aiheutuu lähinnä alueen rakentamisen yhteydessä, kuten louhimisesta ja työkoneiden liikennöinnistä.
Pölyhaitat jäävät paikallisiksi ja niillä ei ole vaikutusta alueen lähiympäristöön.
6.10 Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin
Alueelle jää myös rakentumattomia maa- ja metsätalousalueita, joiden luonnonympäristö säilyy
pääosin. Alueella oleva luonnonympäristön kannalta erityisen merkittävä alue on osoitettu ja sen
suoja-alue on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi. Näin ollen kaavan vaikutus kasvi- ja eläinlajeihin ja luonnonympäristön monimuotoisuuteen on vähäinen. Valtatien toteutuksessa otetaan
huomioon Tillolan itäinen ekologisen yhteyden tarve, eikä tien toteutuksella ole pysyviä haittavaikutuksia pien- ja suureläinten kulkuun. Alueen toteuttaminen kuluttaa erityisesti maa-ainesten uusiutumattomia luonnonvaroja.
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Rakentamisalueiden vaiheittain toteuttaminen

Osayleiskaavassa osoitetut toiminnot on mahdollista toteuttaa vaiheittain kysynnän mukaan. Kunta
tarkentaa toteuttamisjärjestystä ohjelmoidessaan kaavoitustaan, linjatessaan maapolitiikkaansa ja
myöntäessään rakennuslupia alueelle.
Kymiring hankkeen toteutuessa sen ensimmäisen vaiheen (ajoharjoittelurata- ja moottorirata) liikenne on järjestettävissä nykyisestä Kontjärven tasoliittymästä.
Alueen täysimittainen toteuttaminen (Hotelli, yrityspuisto, toimintakeskus ym.) edellyttää valtatien
kehittämistä.
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