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1. KAAVAN TUNNISTETIEDOT 
 

1.1. Kaavan tunnistetiedot 

Asemakaava 

Kotkan kaupunki 

40. kaupunginosa Kalliokoski, osa korttelia 22 

  

Kaavan numero 0519 

 

Kaavan valmistelija 

Marja Pelo 

kaavoitusarkkitehti 

puh. 040 638 9054 

marja.pelo@kotka.fi 

       

1.2. Kaavan nimi 

Kalervonkatu 10 

 

1.3. Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelu koskee kiinteistöä 285-40-22-3 osoitteessa Kalervonkatu 10, 

48600 KOTKA. 

 

Suunnittelualue sijaitsee Kalliokoskella noin 1 km etäisyydellä Karhulasta län-

teen Kalervonkadun länsipäässä. Alue rajautuu lännessä Kullervonkatuun, 

pohjoisessa yleisten rakennusten korttelialueeseen, idässä asuinrakennusten 

korttelialueisiin ja etelässä puistoon. 

 

Rajausta tarkennetaan suunnittelun edetessä. 

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti opaskartalla. 
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1.4. Asemakaavan tarkoitus 

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on osoittaa suunnittelualueelle asuin-

rakentamista sekä toimitilarakentamista. Alueella aiemmin sijainnut yksiker-

roksinen teollisuusrakennus on tuhoutunut tulipalossa vuonna 2015. 

 

Rakennusoikeutta muodostuu yhteensä 2 700 k-m2, mikä on hieman nykyistä 

2 600 k-m2 rakennusoikeutta enemmän. Asuinrakentamisen rakennusoikeutta 

muodostuu 1 000 k-m2 asuinrakennuksille sekä 200 k-m2 talousrakennuksille. 

Toimitilarakentamisen rakennusoikeutta muodostuu 1 500 k-m2. 

 

 

1.5. Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista          asemakaavakartta 

1. Asemakaavan seurantalomake 

2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

3. Ote Kymenlaakson ajantasamaakuntakaavasta 

4. Ote yleiskaavasta 

5. Ote ajantasa-asemakaavasta 

6. Asemakaavakartta määräyksineen, luonnos 

7. Havainnekuvia 

  

 

2. TIIVISTELMÄ 
 

2.1. Kaavaprosessin vaiheet 

Vireilletulo ja oas 11.9. - 2.10.2019 

Luonnos nähtävillä 11.9. - 2.10.2019 

Kaupunkirakennelautakunta pp.kk.vvvv 

Ehdotus nähtävillä pp.kk.vvvv - pp.kk.vvvv 

Kaupunginhallitus pp.kk.vvvv 

Kaava lainvoimainen pp.kk.vvvv 

Kaavan voimaantulo pp.kk.vvvv 

 

 

 

 

 

2.2. Asemakaava 

Alueella on voimassa vuonna 1996 voimaantullut asemakaava 1/95. Asema-

kaavassa suunnittelualue on osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi (KL). 

 

2.3. Asemakaavan toteuttaminen 

Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa asemakaavamuutoksen saatua 

lainvoiman.  
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3. LÄHTÖKOHDAT 
 

3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

 

3.1.1. Luonnonympäristö 

Kaava-alue on osa rakennettua kaupunkirakennetta. Tontti on tällä hetkellä 

rakentamaton. Tontilla sijainnut yksikerroksinen teollisuusrakennus tuhoutui 

tulipalossa vuonna 2015. Tontti on pääosin avointa sora- ja hiekkapintaa. Ton-

tin pohjoisosassa kasvaa pensaita ja lehtipuita.  

 

Suunnittelualueen eteläpuolella kapea puistokaistale erottaa alueen Kymin-

linnantiestä. Puistoalueella kasvaa korkeaakin sekapuustoa, Kyminlinnantien 

varressa maisema on avoimempaa. Puistossa on kevyen liikenteen kulkureitit 

Kyminlinnantieltä suunnittelualueelle. 

 

Suunnittelualue on maastoltaan tasaista, maanpinnan korko on noin +5.00 

mpy. 

 

Suunnittelualue kuuluu ELY-keskuksen laatimien tulvavaarakarttojen mukai-

seen Kymijoen alaosan tulvariskialueeseen, jolla tulvariski on merkittävä. 

   

3.1.2. Rakennettu ympäristö 

Ympäristön rakennuskanta on pääasiassa 1 - 1,5-kerroksisia pientaloja, joista 

valtaosa on rakentunut 1940- ja 50-luvuilla. Kaupunkirakenne on väljää ja veh-

reää isoine puutarhoineen ja pihoineen. 

 

Suunnittelualueen pohjoispuolella on yleisten rakennusten korttelialue, jolla 

sijaitsee yksikerroksinen seurakuntarakennus.  

   
Väestö 

Kaavamuutosalueella ei ole asukkaita. Kaavamuutosalueen lähiympäristössä 

asuu noin 620 asukasta.  

 

Kulttuuriympäristö 

Kaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole tiedossa muinaismuis-

tolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai arkeologista 

muinaisperintöä.  

 

Alueella tai sen läheisyydessä ei ole merkittäviä rakennetun kulttuuriympäris-

tön arvoja.  

 

Palvelut ja liikenne 

Lähin kunnallinen päiväkoti, Helilän päiväkoti, sijaitsee Karhulassa noin kilo-

metrin päässä itään suunnittelualueesta. Kyminkartanon koulussa, noin 800 

metrin päässä suunnittelualueesta toimii esiopetusryhmä. Kyminkartanon 
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koulu on myös suunnittelualueen lähin perusopetusta tarjoava koulu. Karhu-

lan lukio sijaitsee noin 1,4 kilometrin päässä. 

 

Karhulan keskustan kaupalliset palvelut ovat noin kilometrin etäisyydellä. Ju-

malniemen liikekeskus on niin ikään noin kilometrin etäisyydellä. 

 

Kävely- ja pyöräilytieyhteydet kouluihin ja päiväkoteihin ovat hyvät, joskin Kul-

lervonkadun ja Kalervonkadun varressa ei ole jalkakäytävää, ja Kalevantie on 

ylitettävä päästäkseen sen toisella puolella kulkevalle jalankulun ja pyöräilyn 

reitille. Kyminlinnantien varressa kulkee jalankulun ja pyöräilyn reitti, jolle on 

yhteys suunnittelualueen länsireunasta.  

 

Karhulan Keskuskenttä on noin 800 metrin päässä. 

 

Lähin linja-autopysäkki on Kalevantien varressa noin 100 metrin päässä. Pysä-

kiltä kulkee yhteys Koivulaan ja Karhulaan. Seuraavaksi lähin pysäkki on Ky-

minlinnantien varressa noin 300 metrin päässä. Pysäkiltä kulkee yhteydet Ha-

minan ja Suulisniemen suuntaan sekä Kotkansaarelle.  

 

Tekninen huolto 

Kullervonkadulla on sadevesi-, vesijohto- sekä jätevesiverkosto. Verkosto kul-

kee suunnittelualueen pohjoispuolelta Kalervonkadulle sekä eteläpuolella vi-

heralueen läpi Kyminlinnantielle.  

 

Kalevantien reunassa kulkee maakaasu. Kyminlinnantien varressa on kauko-

lämpöputkisto.  

 

Sähköverkko kulkee Kullervonkadulla sekä eteläpuoleisella viheralueella.  

 

Elisan telejohtoja on Kullervonkadulla, Kalervonkadulla sekä Kyminlinnantiellä.  

 

3.1.3. Maanomistus 

Kaava-alue on Kotkan kaupungin omistuksessa. 

 

 

3.2. Suunnittelutilanne 

 

3.2.1. Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset 

 

Maakuntakaava 

Kymenlaakson ajantasamaakuntakaavassa suunnittelualue on merkitty taaja-

matoimintojen alueeksi. Alue sisältyy konsultointialueen rajaukseen (sev, pis-

tekatkoviiva), jolla osoitetaan Seveso II -direktiivin mukaisten laitosten konsul-

tointihyöhykkeet. 
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Strateginen yleiskaava 

Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaava 2040 hyväksyttiin Kotkan kau-

punginvaltuustossa 10.12.2018/183 §. Yleiskaava tuli voimaan 7.2.2019.  
 

Suunnittelualue on osoitettu intensiivisten taajamatoimintojen / taajamatoi-

mintojen alueeksi (ruskea). Kalevantien ja Kyminlinnantien varteen on osoitet-

tu seudullinen arkipyöräilyreitti (punainen pisteviiva). Kyminlinnantie on jouk-

koliikenteen keskeinen kehittämiskäytävä (keltainen katkoviiva).  
 

Kotkan yleiskaava 

Kotkan yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.1986. Suunnitte-

lualue on pohjoisosastaan osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi, jolla 

ympäristö säilytetään (AP/s). Eteläosa on osoitettu teollisuus- ja 

varastoalueeksi (T). Yleiskaava on oikeusvaikutukseton. 

Ote Kotka - Haminan seudun strategisesta yleiskaavasta. 
Ote Kotkan yleiskaavasta. 

Ote Kymenlaakson ajantasamaakuntakaavasta. Suunnittelu-

alueen likimääräinen sijainti on osoitettu punaisella ympyrällä. 
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Asemakaava 

Alueella on voimassa asemakaava nro 1/95 vuodelta 1996. Suunnittelualue on 

osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi (KL). Rakennusala on osoitettu 4 

metrin etäisyydelle tontin rajoista. Kullervonkadun puoleiselle tontin osalle on 

osoitettu istutettava alueen osa. Rakennusoikeutta on osoitettu 2 600 k-m2. 

Suurin sallittu kerrosluku on I. 
 

Rakennusjärjestys 

Voimassa oleva rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 

25.9.2017 ja tullut voimaan 1.1.2018.  

 

Tonttijako ja –rekisteri 

Kaava-alue on kiinteistörekisterissä. 

 

Pohjakartta 

Pohjakartta on MRL muutoksen 323/2014 mukainen ja tarkistettu 31.7.2018. 

 

 

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 

4.1. Asemakaavan suunnittelun tarve  

Suunnittelualueelta paloi vuonna 2015 yksikerroksinen teollisuusrakennus. 

Teollisen toiminnan jatkaminen alueella sekä asuinrakentamisen osoittaminen 

osalle aluetta edellyttää toteuttamismahdollisuuksien tarkastelemista ja ny-

kyisen asemakaavan muuttamista. 

 

 

 

 

Ote ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualueen 

rajaus punaisella. 
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4.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

 

4.2.1. Osalliset 

Osallisia ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaikki, joiden asumiseen, 

työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa: 

- lähialueen asukkaat, kiinteistönomistajat ja kaikki ne, joiden asumiseen, 

työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa 

- Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kymenlaakson liitto, Meri-Kymen luonto ry, 

Kotkan ympäristöseura ry, Kymen Vesi Oy, Kymenlaakson Sähköverkko Oy, 

Kotkan Energia Oy, Elisa Oyj, TeliaSonera Finland Oy, Kymenlaakson Jäte 

Oy, Kotka-Seura ry, Auris Kaasunjakelu Oy 

- asiantuntijaviranomaiset: maanhankinta ja –luovutus, kaupunkikehitys, 

kaupunkimittaus, rakennusvalvonta, puistotoimi, tekniset palvelut, ympä-

ristökeskus ja Kymenlaakson pelastuslaitos 

 

4.2.2. Vireilletulo 

Vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta il-

moitettiin osallisille kirjeitse ja muille kuulutuksella kaupungin kotisivuilla sekä 

lehti-ilmoituksella kaupunkilehti Ankkurissa 11.9.2019.  

 

4.2.3. Asemakaavan tavoitteet 

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa uudisrakentaminen suunnittelu-

alueella. Tavoite on tutkia nykyisen liikerakennusten korttelialueen osoitta-

mista asuinrakennusten ja toimitilarakennusten korttelialueiksi. 

 

5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 

5.1. Kaavan rakenne 

 

5.1.1. Mitoitus 

Kaavan käyttötarkoitus muuttuu nykyisestä liikerakentamisesta toimitila- ja 

asuinrakentamiseksi. Asuinrakentaminen vastaa lähiympäristön nykyistä 

maankäyttöä. Toimitilarakentaminen puolestaan noudattelee paikalla aiem-

min sijainnutta rakentamista ja toimintaa.  

 

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 0,66 ha, josta 0,29 ha on osoitettu rivitalo-

jen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi AR ja 0,37 ha toi-

mitilarakennusten korttelialueeksi KTY.  

 

Asemakaavamuutoksen mukainen kokonaisrakennusoikeus on 2 700 k-m2, mi-

kä on hieman nykyistä enemmän. 

 

Asuinrakennusten korttelialueella rakennusoikeutta on osoitettu yhteensä 

1 200 k-m2, josta 1 000 k-m2 asuinrakennuksille ja 200 k-m2 talousrakennuksil-

le. Suurin sallittu kerrosluku on II.   
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Toimitilarakennusten korttelialueelle on osoitettu 1 500 k-m2 rakennusoikeut-

ta. Suurin sallittu kerrosluku on II. 

 

5.2. Kaavan vaikutukset ja ekologinen tarkastelu 

 

5.2.1. Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Asuinrakentamisen sijoittaminen osalle suunnittelualuetta ei merkittävästi 

vaikuta rakennettuun ympäristöön eikä se heikennä alueen käyttömahdolli-

suuksia, sillä lähiympäristö on pääasiassa asuinrakennusten korttelialueita. 

Asemakaavamuutoksen mukainen rakennusoikeus on vain vähäisesti, 100 k-

m2, voimassa olevaa asemakaavaa suurempi. Rakennusoikeudesta 200 k-m2 

on osoitettu talousrakennuksille.  

 

Muutoksen myötä osa nykyisestä liikerakennusten rakennusoikeudesta osoi-

tetaan asuinrakentamiseen. Asuinrakentaminen täydentää alueen kaupunki-

rakennetta ja sopeutuu luontevasti olemassa olevaan rakennettuun ympäris-

töön. Asuinrakennusten korttelialueen tontille ajo tapahtuu Kullervonkadun 

kautta.  

 

Alueen osoittamisella asuinrakentamiseen ja toimitilarakentamiseen voi arvi-

oida olevan vähemmän vaikutuksia lähiympäristöön kuin mikäli alue toteutet-

taisiin nykyisen asemakaavan mukaisesti kokonaan liikerakentamisena. 

 

Toimitilarakentaminen noudattaa alueen voimassa olevaa asemakaavaa sekä 

alueella aiemmin sijainnutta rakentamista, jossa palaneen rakennuksen paikal-

le rakennetaan uusi rakennus, ja mahdollisesti myöhemmin toinen rakennus. 

Rakennusoikeutta muodostuu kuitenkin voimassa olevaa asemakaavaa vä-

hemmän. Asemakaavan mahdollistamalla rakentamisella ei siten ole merkittä-

vää vaikutusta alueen rakennettuun ympäristöön. Rakentamisessa pyritään 

huomioimaan ympäristön pienimittakaavaisuus ja rakennuskanta. 

 

Asemakaavamuutos mahdollistaa noin 20 uutta asukasta ja noin 6-15 työpaik-

kaa.  

 

5.2.2. Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Kaavan vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön eivät ole merkittäviä. 

Alue on jo voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu rakentamiseen ja alu-

eella on aiemmin sijainnut teollisuusrakennus. Alueella ei ole merkittäviä 

luonnonarvoja tai luonnontilaista kasvillisuutta. Rakentamisalue ei laajene ny-

kyisestä.   

 

5.2.3. Vaikutukset liikenteeseen 

Kaavamuutos mahdollistaa noin 20 uutta asukasta alueelle sekä 8-12 uutta 

asuntoa. Kasvava asukas- ja asuntomäärä lisäävät vähäisesti henkilöautolii-

kennettä alueella. Liikennöinti tapahtuu Kullervonkadun kautta, ja lisää vähäi-

sesti Kullervonkadun liikennemääriä.  
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Kaavamuutos mahdollistaa toimitilarakennusten sekä ympäristöhäiriötä ai-

heuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten toteuttamisen. Rakenta-

minen mahdollistaa noin 6-15 työpaikan muodostumisen ja sitä kautta henki-

löautoliikenteen vähäisen kasvun alueella. Lisäksi toiminta voi edellyttää ras-

kaampaa liikennettä, kuten paketti- tai kuorma-autoliikennettä. Toiminnan ei 

kuitenkaan arvioida edellyttävän vilkasta huolto- ja jakeluliikennettä. Toimin-

nan ei arvioida aiheuttavan asiointiliikennettä. Liikennöinti tapahtuu Kaler-

vonkadun kautta, ja lisää Kalervonkadun liikennemääriä nykyisestä. 

 

Lisääntyvät liikennemäärät ovat arviolta kuitenkin vähäisemmät kuin, jos alue 

toteutettaisiin voimassa olevan asemakaavan mukaisena liikerakentamisena. 

 

5.2.4. Vaikutukset palveluiden käyttöön 

Asuinrakentaminen tuo lisää käyttäjiä alueen nykyisten palveluiden piiriin.  

  

Lähipalvelut ja joukkoliikenne ovat hyvin saavutettavissa jalkaisin ja pyörällä. 

 

5.2.5. Vaikutukset tekniseen huoltoon 

Kaavamuutos alue on liitettävissä olemassa oleviin teknisiin verkostoihin. 

Muutos ei edellytä uusien verkostojen rakentamista. 

 

5.2.6. Energia- ja ilmastovaikutukset 

Taulukko. Energia ja ilmastoasioiden huomiointi kaavassa. 

 

Aihe:    Arvio* 

YHDYSKUNTARAKENTEEN EHEYTYMINEN  3 

 

Perustelut: Rakentaminen tapahtuu olemassa olevalle tontille, jolla on jo 

aiemmin sijainnut rakentamista. Rakentaminen tiivistää olemassa olevaa yh-

dyskuntarakennetta. Uudisrakentaminen tukeutuu olemassa olevaan yhdys-

kuntarakenteeseen ja sijaitsee Karhulan keskustan läheisyydessä hyvien palve-

luiden ja joukkoliikenteen palvelualueella. Rakentaminen toteuttaa maakun-

takaavan ja Kotkan yleiskaavan tavoitteita. 

 

ALUEEN JOUKKOLIIKENNEYHTEYDET / -OLOSUHTEET 3 

 

Perustelut: Kaava-alueen joukkoliikenneyhteydet ovat hyvät. Lähimmät linja-

autoliikenteen pysäkit sijaitsevat 100 ja 300 metrin päässä suunnittelualueesta 

rakennettujen jalkakäytävien yhteydessä. Karhulan linja-autoasema on kilo-

metrin päässä. 

 

KÄVELYN JA PYÖRÄILYN OLOSUHTEIDEN HUOMIOINTI 2 

 

Perustelut: Kalevantien ja Kyminlinnantien varressa kulkee jalkakäytävät Kar-

hulan keskustaan. Kullervonkadun ja Kalervonkadun varressa ei ole erillistä 
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jalkakäytävää, kadut ovat sorapintaiset, ja jalankulku ja pyöräily tapahtuu ka-

tualueella.  

 

KESTÄVIEN ENERGIARATKAISUJEN MAHDOLLISTAMINEN 2 

 

Perustelut: Kaava-alueen eteläpuolella Kyminlinnantien varressa kulkee kau-

kolämmön putki. Maakaasuputki kulkee Kalevankadulla. Myös maalämpö uu-

siutuvana lämpöenergiana on varteenotettava vaihtoehto.  

 

 

*Asteikko:  

0 toteutuu heikosti  1 toteutuu kohtalaisesti  

2 toteutuu hyvin              3 toteutuu erinomaisesti  

? ei arvioitavissa / ei arvioitu 

 

 

6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

6.1. Toteuttaminen 

Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa kaavan saatua lainvoiman. 



LIITE 7 
Havainne 

 
 
 

 
 

 
 
 

Havainne 1 luoteesta, Kullervonkadun suunnasta. 

Havainne 1 kaakosta, Kyminlinnantien suunnasta. 



LIITE 7 
Havainne 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Havainne 1 koillisesta, Kalevantien suunnasta. 



LIITE 7 
Havainne 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Havainne 2 luoteesta, Kullervonkadun suunnasta. 

Havainne 2 kaakosta, Kyminlinnantien suunnasta. 



LIITE 7 
Havainne 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Havainne 2 koillisesta, Kalevantien suunnasta. 



LIITE 7 
Havainne 

 
 
 

 
 
 

 
 

Havainne 3 luoteesta, Kullervonkadun suunnasta. 

Havainne 2 kaakosta Kyminlinnantien suunnasta. 



LIITE 7 
Havainne 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Havainne 2 koillisesta, Kalevantien suunnasta. 


