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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 eteläpäässä. Alue rajautuu lännessä Kullervonkatuun, 

pohjoisessa yleisten rakennusten korttelialueeseen, idässä asuinrakennusten 

korttelialueisiin ja etelässä puistoon. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,66 

ha. 

 

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 15.10.2019 

Ehdotus nähtävillä 21.10. - 26.11.2019 

Kaupunginhallitus 16.12.2019 

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 avoin. Paikalla on rakennuksen be-

toninen pohjalaatta, sitä ympäröi sorapohjainen piha-alue.  Kaava-alueen Kul-

lervonkadun puoleisella reunalla on pieni sekametsävyöhyke, jossa kasvaa 

pieninä ryhminä ja yksittäisinä järeitäkin mäntyjä ja haapoja. Metsikköön on 

tuotu lähialueilta puutarhajätettä. 

 

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 

Suunnittelualueella ei ole palveluita eikä työpaikkoja.  
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Lähin kunnallinen päiväkoti, Helilän päiväkoti, sijaitsee Karhulassa noin kilo-

metrin päässä itään suunnittelualueesta. Kyminkartanon koulussa, noin 800 

metrin päässä suunnittelualueesta, toimii esiopetusryhmä. Kyminkartanon 

koulu on suunnittelualueen lähin perusopetusta tarjoava koulu. Karhulan 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 pyöräily-yhteydet kouluihin ja päiväkoteihin ovat hyvät, joskin Kul-

lervonkadun ja Kalervonkadun varressa ei ole jalkakäytävää, ja Kalevantie on 

ylitettävä päästäkseen sen pohjoisreunassa 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. 

 

Ympäristön häiriötekijät 

Valtatie 7 ja Kyminlinnantie aiheuttavat liikennemelua. 

 

3.1.3. Maanomistus 

Kaava-alue on Kotkan kaupungin omistuksessa. 
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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. 

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).  

Ote Kotka - Haminan seudun strategisesta yleiskaavasta. 

Ote Kymenlaakson ajantasamaakuntakaavasta. Suunnittelu-

alueen likimääräinen sijainti on osoitettu punaisella ympyrällä. 
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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. 

 

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. 

 

 

Ote Kotkan yleiskaavasta. 

Ote ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualueen 

rajaus punaisella. 
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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. 

Toiminnan jatkaminen alueella sekä asuinrakentamisen osoittaminen osalle 

aluetta edellyttää toteuttamismahdollisuuksien tarkastelemista ja nykyisen 

asemakaavan muuttamista. 

 

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 museo, Väylävirasto, TUKES, 

Kymenlaakson liitto, Meri-Kymen luonto ry, Kotkan ympäristöseura ry, Ky-

men Vesi Oy, Kymenlaakson Sähköverkko Oy, Kotkan Energia Oy, Elisa Oyj, 

TeliaSonera Finland Oy, Kymenlaakson Jäte Oy, Kotka-Seura ry, Auris Kaa-

sunjakelu Oy, Cursor Oy, Fingrid Oyj, Gasum Oy, Kaasuryhmä, Kotka Seura 

Ry 

- 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. Osallistuminen ja vuorovaikutus 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luonnos olivat nähtävillä 11.9. - 

2.10.2019. Mielipiteitä ei annettu. Lausunnon antoivat Elisa Oyj, Kaakkois-

Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Fingrid Oyj, Kymen Vesi Oy, 



 

 

9 
Kalervonkatu 10 - Kaava nro 0519 - Kaavaselostus - Kaupunkisuunnittelu - Kotkan kaupunki 

Kymenlaakson museo, Kymenlaakson sähköverkko Oy sekä Telia Company ja 

Kotkan kaupungin tekniset palvelut. 

 

Kotkan kaupungin tekniset palvelut lausuivat, että osallistumis- ja arviointi-

suunnitelmassa olisi hyvä ottaa kantaa tulipalon mahdollisiin vaikutuksiin 

maaperässä sekä mahdolliseen meluntorjuntatarpeeseen Kyminlinnantien 

suunnasta. Tekniset palvelut esitti huolensa siitä, aiheutuuko toimitilaraken-

tamisesta mahdollisesti haittaa asuinrakentamiselle. Valtuuston hyväksymässä 

Kestävän liikkumisen ohjelmassa on painotettu kevyen liikenteen olosuhtei-

den parantamista, ja kaavaluonnos katkaisee kulkuyhteydet Kyminlinnantieltä 

Kalervonkadulle ja Kullervonkadulle. Kaavassa tulisi esittää yhteys vaikka oh-

jeellisena, jotta sen rakentamiseen saadaan kaavallinen oikeutus. Yleisiä mää-

räyksiä olisi suositeltavaa tarkentaa siten, että kuivatussuunnitelma esitetään 

rakennusluvan sijaan rakennuslupahakemuksen yhteydessä. 

 

Kaavan vaikutusten arviointi selostetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa 

tarkemmin selostuksessa. Selostusta on täydennetty teknisten palveluiden 

lausunnon pohjalta melun ja maaperän osalta. Kaavamääräyksiä on täyden-

netty maaperän tutkimus- ja puhdistustarpeen osalta. Toimitilarakentamisen 

ei arvioida aiheuttavan haittaa asumiselle. Alueen kaavamääräys sallii toimis-

totilojen sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastora-

kennusten toteuttamisen alueelle. Lisäksi tontit on istutettava naapuritontin 

puoleiselta sivulta siten, että kasvillisuus muodostaa näkösuojaa asutuksen 

suuntaan. Selostuksessa on tarkemmin arvioitu kaavamuutoksen vaikutuksia 

mm. rakennettuun ympäristöön. Kevyen liikenteen yhteyksiä ei esitetä kaa-

vassa, sillä kaavan mukainen rakentaminen ei muuta tilannetta aiempaan ver-

rattuna. Voimassa olevassa asemakaavassa yhteyksiä ei ole osoitettu. Aiem-

min kulkuyhteyttä ei rakennetun tontin läpi ollut, vaan tontin läpi on oletetta-

vasti kuljettu vasta rakennuksen tuhouduttua tulipalossa ja tontin jäädessä ra-

kentamattomaksi. Puistoon toteutetut kevyen liikenteen yhteydet ovat palvel-

leet ensisijaisesti tontilla aiemmin sijainnutta rakennusta. Kullervonkadun län-

sipäästä on kävely- ja pyöräilytie Kyminlinnantielle. Nykyisten yhteyksien arvi-

oidaan olevan liikkumisen ja sujuvien yhteyksien kannalta riittävät. Kaavan 

mukaiseen puistoon voi toteuttaa virkistystä palvelevia kulkuyhteyksiä huoli-

matta siitä, ettei yhteyksille ole kaavassa osoitettu (ohjeellista) merkintää. 

Puistoa voi edelleen käyttää vapaamuotoiseen virkistäytymiseen. Jalkakäytä-

vän toteuttaminen Kullervonkadun varteen sekä Kalevantien länsireunaan 

edistäisi alueen kävely- ja pyöräilyliikenteen yhteyksiä ja turvallisuutta. Jalka-

käytävien suunnittelua ja toteuttamista ei kuitenkaan ratkaista asemakaavalla. 

 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lausui, että kaava-

selostuksesta ei käy ilmi, mihin arviointi suunnittelualueen luontoarvoista pe-

rustuu, ja että selostusta tulee täydentää näiltä osin. Lausunnon perusteella 

Kotkan ympäristöpalveluista on tehty kaupunkisuunnittelun pyynnöstä arvio-

käynti kohteessa 4.10.2019 (ympäristönsuojelupäällikkö Heli Ojala, ympäristö-

tarkastaja Heli Kiviranta, mukana myös Tiina Lecklin/Luontokoulu Haili). Arvio-
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käynnin perusteella todetaan, että kohteessa ei ole erityisiä luontoarvoja, jot-

ka edellyttäisivät tarkempia inventointeja. Kaavaselostusta on täydennetty 

lausunnon ja maastokäynnin perusteella. 

 

Kymen Vesi Oy lausui, että kiinteistö on tällä hetkellä liittynyt Kymen Vesi Oy:n 

verkostoon. Kalervonkadun ja Kullervonkadun vesihuollon saneeraus on aika-

taulutettu vuosille 2020-2021. Saneerauksen yhteydessä suunnitellaan mo-

lemmille tonteille omat talohaarat.  

 

Kymenlaakson Sähköverkko huomautti, että alueelta saattaa löytyä puretun 

sähköliittymän liittymiskaapeli, jonka tarkka sijainti ei ole tiedossa.  

 

Muilla lausunnonantajilla ei ollut huomautettavaa. 

 

Lähialueen maanomistajista kaksi otti yhteyttä nähtävilläolon aikana. He suh-

tautuivat hankkeeseen varauksella, ja ilmaisivat huolensa suunnittelualueen 

rakennettavuudesta, alueelta johtuvista hulevesistä, toiminnan laadusta, ajo-

neuvoliikenteestä sekä kevyen liikenteen yhteyksistä. 

 

Ehdotus on nähtävillä. 

 

4.2.4. 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 

Asemakaavamuutoksella osa nykyisestä liikerakennusten rakennusoikeudesta 

osoitetaan asuinrakentamiseen. Asuinrakentamisen sijoittaminen osalle suun-

nittelualuetta ei merkittävästi vaikuta rakennettuun ympäristöön eikä se hei-

kennä alueen käyttömahdollisuuksia, sillä lähiympäristö on pääasiassa asuin-

rakennusten korttelialueita. Asuinrakentaminen täydentää alueen kaupunki-

rakennetta ja sopeutuu luontevasti olemassa olevaan rakennettuun ympäris-

töön. Alueen osoittamisella asuinrakentamiseen ja toimitilarakentamiseen voi 

arvioida olevan vähemmän vaikutuksia lähiympäristöön kuin mikäli alue toteu-

tettaisiin 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. Asemakaavamuutoksen mahdollistamalla rakentamisella ei siten ar-

vioida olevan merkittävää vaikutusta alueen rakennettuun ympäristöön. Ra-

kentamisessa pyritään huomioimaan ympäristön pienimittakaavaisuus ja ra-

kennuskanta. 

 

Asemakaavamuutoksen mukainen kokonaisrakennusoikeus on vain vähäisesti, 

100 k-m2, voimassa olevaa asemakaavaa suurempi. Rakennusoikeudesta on 

200 k-m2 osoitettu asuinrakennusten talousrakennuksille.  

 

Suunnittelualueella ei tällä hetkellä ole asukkaita. Asemakaavamuutoksen 

myötä alueen asukasmäärä voi kasvaa noin 20 uudella asukkaalla. 

 

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. Rakentamisalue ei laajene ny-

kyisestä. Kotkan ympäristöpalveluista on tehty arviokäynti kohteessa 

4.10.2019 (ympäristönsuojelupäällikkö Heli Ojala, ympäristötarkastaja Heli Ki-

viranta, Tiina Lecklin/Luontokoulu Haili). Arviokäynnin perusteella todetaan, 

että kohteessa ei ole erityisiä luontoarvoja, jotka edellyttäisivät tarkempia in-

ventointeja.  

 

5.2.3. Vaikutukset liikenteeseen 

Kasvava asukas- ja asuntomäärä lisäävät vähäisesti henkilöautoliikennettä 

alueella. Asuinrakennusten liikennöinti tapahtuu Kullervonkadun kautta, mikä 

lisää vähäisesti Kullervonkadun liikennemääriä.  



 

 

12 
Kalervonkatu 10 - Kaava nro 0519 - Kaavaselostus - Kaupunkisuunnittelu - Kotkan kaupunki 

Kaavamuutos mahdollistaa toimitilarakennusten toteuttamisen. Rakentami-

nen mahdollistaa uusien työpaikkojen muodostumisen ja sitä kautta henkilö-

autoliikenteen vähäisen kasvun alueella. Lisäksi toiminta edellyttää paketti- 

ja/tai kuorma-autoliikennettä. Toiminnan ei kuitenkaan arvioida edellyttävän 

vilkasta huolto- ja jakeluliikennettä, eikä sen arvioida aiheuttavan asiointilii-

kennettä. Toimitilarakennusten korttelialueen liikennöinti tapahtuu Kalervon-

kadun kautta, mutta muutos ei juurikaan lisää Kalervonkadun liikennettä ai-

kaisempaan verrattuna. Kalervonkadun liikenne on tosin ollut vähäisempää 

teollisuusrakennuksen tuhouduttua tulipalossa 2015.  

 

Lisääntyvät liikennemäärät ovat arviolta kuitenkin vähäisemmät kuin jos alue 

toteutettaisiin voimassa olevan asemakaavan mukaisena liikerakentamisena. 

 

5.2.4. Vaikutukset työpaikkoihin ja elinkeinotoimintaan 

Asemakaavamuutos mahdollistaa uusien työpaikkojen luomisen.  

 

5.2.5. Vaikutukset palveluiden käyttöön 

Asuinrakentaminen tuo lisää käyttäjiä alueen nykyisten palveluiden piiriin.  

  

Lähipalvelut ja joukkoliikenne ovat hyvin saavutettavissa jalkaisin ja pyörällä. 

 

5.2.6. Vaikutukset tekniseen huoltoon 

Kaavamuutos alue on liitettävissä olemassa oleviin teknisiin verkostoihin. 

Muutos ei edellytä uusien verkostojen rakentamista. 

 

5.2.7. Ympäristön häiriötekijät 

Valtatie 7 ja Kyminlinnantie aiheuttavat liikennemelua. Karhulan kaavarungon 

yhteydessä tehdyn meluselvityksen mukaan (Sito, 2015) tieliikenteen melu jää 

suunnittelualueella alle 55 dB. Toimitilarakennusten korttelialueen rakentami-

sen voidaan arvioida muodostavan esteen melulähteen suuntaan, ja vähentä-

vän rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueelle ulottu-

vaa liikennemelua.  

 

Toimitilarakentamisen korttelialueelle saa sijoittaa toimistotiloja sekä ympä-

ristöhäiriötä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia. Toiminnan ei 

arvioida aiheuttavan haittaa ympäristöön tai lähialueen asutukselle. Lisäksi 

toimitilarakentamisen tontit on istutettava naapuritontin puoleiselta rajalta si-

ten, että kasvillisuus muodostaa näkösuojan asutuksen suuntaan 

 

Alueella aiemmin sijainnut toiminta ja/tai tulipalo ovat voineet aiheuttaa 

maaperän pilaantumista. Maaperä on tutkittava ja tarvittaessa puhdistettava 

ennen rakentamista. 
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5.2.8. 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 1 

 

Perustelut: Kalevantien ja Kyminlinnantien varressa kulkee jalkakäytävät Kar-

hulan keskustaan. Jalkakäytävät sijaitsevat vain katujen toisella reunalla. Pääs-

Valtatie 7 päiväajan melualueet vuoden 2040 ennustetilanteessa. 55-60 dB keskiääni-

tasoalue on esitetty kuvassa keltaisella. Vihreät alueet ovat alle 55 dB. (Sito 2015) 
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täkseen Kalervonkadulta ja Kullervonkadulta Kalevantien pohjoisreunan jalka-

käytävälle, on ylitettävä Kalevantie. Kullervonkadun ja Kalervonkadun varressa 

ei ole erillistä jalkakäytävää, kadut ovat sorapintaiset, ja jalankulku ja pyöräily 

tapahtuu katualueella.  

 

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. 



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 285 Kotka Täyttämispvm 03.10.2019
Kaavan nimi 0519 40. Kalliokoski, Kalervonkatu 10
Hyväksymispvm  Ehdotuspvm  
Hyväksyjä  Vireilletulosta ilm. pvm 11.09.2019
Hyväksymispykälä  Kunnan kaavatunnus 285 0519
Generoitu kaavatunnus   
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,6597 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]0,6597
 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset    Ei-omarantaiset  
Lomarakennuspaikat [lkm]Omarantaiset  Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 0,6597 100,0 2700 0,41 0,0000 100
A yhteensä 0,2857 43,3 1200 0,42 0,2857 1200
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä 0,3740 56,7 1500 0,40 -0,2857 -1100
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä       
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Pinta-alan muut. [ha +/-]Kerrosalan muut. [k-m² +/-]

Yhteensä      

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä     



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 0,6597 100,0 2700 0,41 0,0000 100
A yhteensä 0,2857 43,3 1200 0,42 0,2857 1200
AR 0,2857 100,0 1200 0,42 0,2857 1200
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä 0,3740 56,7 1500 0,40 -0,2857 -1100
KL     -0,6597 -2600
KTY 0,3740 100,0 1500 0,40 0,3740 1500
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä       
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       
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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.  
 

 



7 
 

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/
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Ote Kymenlaakson ajantasamaakuntakaavasta 
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Ote Kotkan yleiskaavasta 
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Ote ajantasa-asemakaavasta 
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Havainne 

 
 
 

Havainne 1 ylhäältä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Havainne 1 luoteesta, Kullervonkadun suunnasta. 
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Havainne 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Havainne 1 kaakosta, Kyminlinnantien suunnasta. 

Havainne 1 koillisesta, Kalevantien suunnasta. 
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Havainne 

 
 
 

 

Havainne 2 luoteesta, Kullervonkadun suunnasta. 

Havainne 2 ylhäältä. 
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Havainne 

 
 
 

 
 
 

 
 

Havainne 2 kaakosta, Kyminlinnantien suunnasta. 

Havainne 2 koillisesta, Kalevantien suunnasta. 



LIITE 7 
Havainne 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Havainne 3 luoteesta, Kullervonkadun suunnasta. 

Havainne 3 ylhäältä. 



LIITE 7 
Havainne 

 
 
 

 

Havainne 2 kaakosta Kyminlinnantien suunnasta. 

Havainne 2 koillisesta, Kalevantien suunnasta. 
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