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1. SUUNNITTELUN SISÄLTÖ 
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa suunnittelualue toimitila- ja 
asuinrakentamiseen. Suunnittelussa huomioidaan lähiympäristön ominaispiir-
teet ja alueen luonne.  
 

2. SUUNNITTELUALUE  
 

Suunnittelualue sijaitsee 40. Kalliokosken kaupunginosassa Kalervonkadun 
päässä ja Kullervonkadun itäpuolella. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,66 
ha. Alueella on aiemmin sijainnut yksikerroksinen teollisuusrakennus, joka on 
tuhoutunut tulipalossa vuonna 2015. Muilta osin tontti on rakentamaton. 
Suunnittelualue on melko tasaista, maanpinnan korko on noin +5.00 mpy. 
 

 
  Suunnittelualueen sijainti opaskartalla. 

 
Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa yleisten rakennusten korttelialueeseen 
ja Kalervonkatuun, lännessä Kullervonkatuun, etelässä puistoalueeseen ja 
idässä asuinrakennusten korttelialueeseen.  
 
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 eteläpuolella ka-
pea puistokaistale erottaa alueen Kyminlinnantiestä. Puistoalueella kasvaa 
korkeaakin sekapuustoa, Kyminlinnantien varressa maisema on avoimempaa. 
Puistossa on kevyen liikenteen kulkureitit Kyminlinnantieltä suunnittelualueel-
le. 
 
Suunnittelualueen pohjoispuolella on yleisten rakennusten korttelialue, jolla 
sijaitsee yksikerroksinen seurakuntarakennus.  
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3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 
 
KAAVAN MUUTTAMISEN TAUSTAT 
  
Asemakaavamuutos on käynnistetty yksityisen tahon aloitteesta. Alueella on 
aiemmin sijainnut yksikerroksinen teollisuusrakennus, joka tuhoutui tulipalos-
sa 2015. Tontti on tällä hetkellä rakentamaton. Kaupunkisuunnittelu on päät-
tänyt tutkia mahdollisuutta osoittaa tontti toimitila- ja asuinrakentamisen 
korttelialueiksi huomioiden lähiympäristön ominaispiirteet. 
 
LÄHTÖKOHDAT 
 
Nykyään tyhjillään olevalla tontilla on sijainnut yksikerroksinen teollisuusra-
kennus, joka tuhoutui tulipalossa 2015. Tontti on rakentamattomana pusikoi-
tunut ja heinittynyt. 

   
TAVOITTEET 
 
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on toteuttaa tontille uusi toimitilaraken-
nus tuhoutuneen tilalle sekä osoittaa jäljelle jäävä alueen osa asuinrakentami-
seen. 

 
MAANOMISTUS 
  
Alue on Kotkan kaupungin omistuksessa. 
 
 
 
 
 

Kaavamuutosalueen alustava rajaus pohjakartalla. Kaava-
muutosalueen rajaus tarkentuu kaavoituksen edetessä. 
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4. KAAVAMUUTOSALUEELLA VOIMASSA OLEVAT KAAVAT 
 
MAAKUNTAKAAVA  
 
Kymenlaakson ajantasamaakuntakaava sisältää seuraavat Kymenlaakson vai-
hekaavat: taajamat ja niiden ympäristöt (vahvistettu 28.5.2008 ja 18.1.2010), 
maaseutu ja luonto (vahvistettu 14.1.2010), energiamaakuntakaava (vahvis-
tettu 10.4.2014, KHO 9.2.2016) sekä kauppa ja merialue (vahvistettu 
26.11.2014).  
 
Suunnittelualue sijaitsee taajamatoimintojen alueella. Alue sisältyy konsul-
tointi alueen rajaukseen (sev, pistekatkoviiva), jolla osoitetaan Seveso II -
direktiivin mukaisten laitosten konsultointihyöhykkeet. 

 
SEUDUN STRATEGINEN YLEISKAAVA 
  
Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaava hyväksyttiin Kotkan kaupun-
ginvaltuustossa 10.12.2018/183 §. Kaava astui 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). 
 

Ote maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta. 
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Ote Kotka-Hamina -seudun strategisesta yleiskaavasta. 
 
KOTKAN YLEISKAAVA 
 
Suunnittelualueella voimassa oleva Kotkan yleiskaava on hyväksytty kaupun-
ginvaltuustossa 19.3.1986. Suunnittelualue on pohjoisosastaan osoitettu 
pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi, jolla ympäristö säilytetään (AP/s). Eteläosa 
on osoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi (T).  
 
Yleiskaava on oikeusvaikutukseton.  
 

 
Ote Kotkan yleiskaavasta. 
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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 2600 k-m2. 
Suurin sallittu kerrosluku on I.  
 

 
Ote ajantasa-asemakaavasta. Kaavamuutosalueen rajaus tarkentuu kaavoituksen 
edetessä. 

 
 

5. OSALLISET 
 
Osallisia ovat alueen maan- sekä rakennusten omistajat, asukkaat, naapurit ja 
alueella toimivat yritykset eli kaikki ne, joiden asumiseen, työtekoon tai mui-
hin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viran-
omaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaava koskee. Osallisille tiedotetaan kaa-
voituksen etenemisestä ja he voivat lausua suunnitelmista mielipiteensä.  
 
Viran puolesta osallisia ovat Kotkan kaupungin asiantuntijaviranomaiset, ku-
ten kaupunkimittaus, tekniset palvelut, rakennusvalvonta, ympäristökeskus, 
puistotoimi, Kymenlaakson pelastuslaitos ja Kaakkois-Suomen ELY- keskus. 
Osallisia ovat myös Kotkan Energia Oy, Kymen Vesi Oy, Kymenlaakson Sähkö-
verkko Oy, Elisa Oyj, TeliaSonera Finland Oy, Kymenlaakson Jäte Oy ja Auris 
Kaasunjakelu Oy.  
 
Osallisiksi Kotkan kaavoitushankkeissa ovat ilmoittautuneet myös seuraavat 
yhdistykset; Meri-Kymen luonto ry, Kotkan ympäristöseura ry sekä Kotka-
seura ry.  
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6. OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN, KÄSITTELY-AIKATAULU 
 

Asemakaavamuutoksen lähtökohdat ja tavoitteet on esitetty tässä osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmassa, joka on nähtävillä koko suunnitteluprosessin 
ajan kaupunkisuunnittelun kaavoitustoimistossa kaupungintalolla ja Kotkan 
kaupungin www-sivuilla osoitteessa www.kotka.fi. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmaa täydennetään kaavahankkeen edetessä. Osallisilla on mahdolli-
suus ottaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan kantaa siihen asti, kunnes 
asemakaavamuutos on ehdotuksena nähtävillä. 

 
Asemakaavamuutoksen vireilletulosta ilmoitetaan kuulutuksella kaupungin in-
ternetsivuilla ja lehti-ilmoituksella kaupungin ilmoituslehdessä Ankkurissa sekä 
lähetetään kirje suunnittelualueen maanomistajille ja -haltijoille sekä suunnit-
telualueeseen rajoittuvien alueiden maanomistajille ja -haltijoille. 
 
Osallisten antama palaute ja sen johdosta tehdyt muutokset selostetaan ase-
makaavan selostuksessa kohdassa ”Osallistuminen”.   
 
Ehdotusvaiheessa tehtävät muistutukset osoitetaan Kotkan kaupunginhalli-
tukselle.  
 
Asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunginhallitus. Kaupunginhallituksen 
päätöksestä tehtävät valitukset osoitetaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.  
 
KAAVAMUUTOKSEN ARVIOITU AIKATAULU 

 
Aloitus- ja valmisteluvaihe / syksy 2019 
Aloitusvaiheessa kerätään tarpeelliset lähtötiedot ja arvioidaan mahdollisesti 
tarvittavien lisäselvitysten tarve. Alueen ominaispiirteet selvitetään maasto-
käynnillä paikan päällä.  
 
Valmisteluvaiheessa tarkastellaan alueen maankäyttöä ja sen liittymistä muu-
hun ympäristöön sekä arvioidaan keskeisiä vaikutuksia kaupunkikuvaan ja 
toimivaan sekä turvalliseen kaupunkirakenteeseen. Näiden pohjalta laaditaan 
asemakaavamuutoksen luonnos.  
 
Kaupunkisuunnittelu laatii asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman sekä luonnoksen, ja ne asetetaan nähtäville.  Nähtävilläolosta 
tiedotetaan kuuluttamalla kaupungin kotisivuilla internetissä ja Ankkuri -
lehdessä sekä lähettämällä kirje osallisille. Mahdolliset mielipiteet osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmasta ja luonnoksesta tulee jättää nähtävilläolon ai-
kana Kotkan kaupungin kirjaamoon. 
 
Ehdotusvaihe / loppuvuosi 2019 
Asemakaavamuutokseen tehdään tarvittavat muutokset ja täydennykset, ja se 
asetetaan ehdotuksena nähtäville. Ehdotuksen laadinnassa huomioidaan 
mahdollisuuksien mukaan luonnoksesta saatu palaute. 
 
Asemakaavamuutoksen ehdotuksen nähtävilläolosta tiedotetaan kuuluttamal-
la kaupungin kotisivuilla internetissä ja Ankkuri -lehdessä sekä lähettämällä 
kirje osallisille. Mahdolliset muistutukset ehdotuksesta tulee jättää kirjallisesti 
nähtävilläolon aikana Kotkan kaupungin kirjaamoon.  

http://www.kotka.fi/
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Ehdotuksen nähtävilläoloaikana saatu palaute kerätään, ja muistutuksiin ja 
lausuntoihin laaditaan vastineet. Vastineet viedään kaupunkirakennelauta-
kunnan käsittelyyn. Annetut lausunnot ja mahdolliset muistutukset otetaan 
tarpeen vaatiessa huomioon laadittaessa lopullista ehdotusta. 
 
Hyväksymisvaihe / loppuvuosi 2019 
Kaavamuutoksen hyväksymisestä päättää kaupunginhallitus. Kaupunginhalli-
tuksen päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-
oikeuteen.   
 
Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla lehtikuulutuksella 
Ankkuri -lehdessä sekä kaupungin kotisivuilla internetissä www.kotka.fi. 

 
Päätöksen voimaantulo / alkuvuosi 2020 
Kaavamuutoksen hyväksymispäätös saa lainvoiman noin seitsemän viikon ku-
luttua hyväksymisestä, mikäli hyväksymispäätöksestä ei valiteta. Kaavamuutos 
tulee voimaan, kun siitä on kuulutettu kaupungin kotisivuilla internetissä 
(www.kotka.fi). 
 
Aikataulu on arvio asemakaavamuutoksen etenemisestä, ja se tarkentuu 
hankkeen aikana.   
 
 

7. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
 
Kaavamuutoksen yhteydessä arvioidaan vaikutukset rakennettuun ympäris-
töön sekä liikenteeseen, palveluihin ja tekniseen huoltoon. Lisäksi arvioidaan 
alueella mahdollisesti vaikuttavat häiriötekijät.  
 
Vaikutusten selvittäminen perustuu osittain tehtyihin selvityksiin ja suunni-
telmiin, maastokäynteihin ja osallisilta saatavaan palautteeseen. 
 
 

8. VALMISTELUSTA VASTAA  
 

Asemakaavan valmistelusta saa lisätietoa ja palautetta voi antaa osoitteeseen:  
 
Marja Pelo 
kaavoitusarkkitehti  
kaupunkisuunnittelu, kaavoitus  
Kustaankatu 2, 48100 Kotka  
puh. 040 638 9054 
s-posti: marja.pelo@kotka.fi 

http://www.kotka.fi/

