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1 KAAVAN TUNNISTETIEDOT 
 
1.1 Kaava 
  Asemakaavan muutos 
  Kotkan kaupunki 

 11. kaupunginosa Jylppy, osa pysäköimisaluetta, luonnontilassa säilytettävää 
puistoaluetta ja katualuetta  

  Kaavan numero 0520 
 
  Kaavan valmistelija 
  Elina Masalin 
  kaavasuunnittelija 
  puh. 040 773 7752 
  elina.masalin@kotka.fi 
    

   
1.2 Kaavan nimi 
  Gasumin asemakaavan muutos, kaava nro 0520.  

 
1.3 Kaava-alueen sijainti 

Muutosalue sijaitsee Jylpyn kaupunginosassa teollisuusalueen keskellä 
rajautuen Huumantien ja Jylpyntien risteysalueen itäpuolelle. Etäisyys Kotkan 
keskustasta on noin 5 km luoteeseen. Etäisyys E8 moottoriliikennetiestä on 
alle kilometrin. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 5000 m2. 

     
                                                                                                 suunnittelualueen sijainti 
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1.4 Asemakaavan muutoksen tarkoitus 

Tavoitteena on muuttaa voimassa olevaa asemakaavaa niin, että alueelle on 
mahdollista sijoittaa maa- ja biokaasun tankkausasema. Asemaa voivat 
käyttää sekä henkilöautot että raskas liikenne. Suunnittelualueen 
liikenteellisesti keskeinen sijainti moottoritien ja satamaan johtavan väylän 
lähellä olivat ratkaisevia tekijöitä paikkaa valittaessa.  

Kaavamuutoksen myötä kaupungin palvelut kehittyvät ja monipuolistuvat 
Kotka 2025 kaupunkistrategian mukaisesti. 

1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 

1. asemakaavakartta 
2. asemakaavamerkinnät ja –määräykset 
3. ote ajantasa-asemakaavasta 
4. osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
5. asemakaavan seurantalomake 
6. Kotkan ympäristökeskuksen luontoinventointi 7.9.2020 

        
1.6      Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 

- Valtatie 15 Metsolan eritasoliittymä vaihtoehtotarkastelut 2009 
 

2 TIIVISTELMÄ 
 
2.1  Kaavaprosessin vaiheet 

  -     kaavahanke on käynnistetty Gasumin asemakaavan muutoshakemuksesta 
päiväys 28.4.2020 

 -     asemakaavan muutoksen vireilletulo 3.6.2020 
- osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 3.6. – 3.7.2020 
- asemakaavan muutosluonnos nähtävänä 9. - 30.9.2020  
- asemakaavan muutosehdotus kaupunkirakennelautakunnassa syksyllä 2020 
- virallinen nähtävilläolo loppusyksystä 2020  
- kaupunginhallitus loppuvuonna 2020 
- kaupunginvaltuusto loppuvuonna 2020/alkuvuonna2021  

 
2.2 Suunnittelutilanne 

Muutosalue on luonnontilassa oleva sekapuuvaltainen metsikkö, joka rajautuu 
kolmelta sivulta katualueeseen ja kahdelta sivulta avo-ojaan. Maaperä on 
suurelta osin hiekkamoreenia ja pohjoisosalta savea. 

3 LÄHTÖKOHDAT 
 
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

 
3.1.1 Luonnonympäristö 

Kaava-alue on luonnontilassa olevaa sekametsää. Pinnanmuoto on melko 
tasainen, maastokorkeudet vaihtelevat + 5 - +6 m välillä.  Alue on 
rakentamaton lukuun ottamatta Jylpyntien puolella sijaitsevaa 
sähkömuuntamoa. 
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  Kotkan ympäristökeskus arvioi syyskuussa tekemällä maastokäynnillä 

muutosalueen luontoarvoja ja mahdollista lisäinventoinnin tarvetta. 
Selvityksen mukaan kaava-alueen luonnonympäristö on tuoretta, lehtomaista 
sekametsää, jonka puustoa luonnehtivat vanhat kuuset ja koivut, lisäksi 
esiintyy mm. nuorta pihlajaa ja tervaleppää. Jylpyntien puoleisella reunalla on 
pienialainen tervaleppälehto. Pensaskerroksessa esiintyy mm. taikinamarjaa 
sekä kulttuurilajeja, kuten kanukka, viinimarja. Paikoin esiintyy järviruokoa ja 
korpikaislaa ilmentäen vetisyyttä. 
Alue lienee vanha asuinpaikka. Kohde ei ole luonnontilainen eikä käynnin 
perusteella todettu tarvetta lisäinventoinneille. Alueella ei todettu sellaisia 
luonnonsuojelullisia erityisarvoja, jotka vaikuttaisivat kaavahankkeeseen.  

3.1.2 Rakennettu ympäristö  
  Suunnittelualueella on punatiilinen muuntamorakennus. Ympäristön olemassa 

oleva rakennuskanta on pääasiassa 1960 – 1990 luvuilla rakennettua 
teollisuus- ja liikerakentamista.  

 

   
   
  Väestö 
  Kaava-alueella ei ole vakituista asutusta.  

  Palvelut  
  Alueen palvelut ovat muuttumassa teollisuustoiminnoista monimuotoiseen 

kaupalliseen yritys-, logistiikka- ja palvelutoimintoihin.  
 

  Työpaikat 
  Työpaikat liittyvät alueen palveluihin ja tuotantoon. 

  Liikenne 
Jylpyn teollisuusalue on helposti saavutettavissa niin pohjoisesta, etelästä ja 
lännestä tultaessa joko Hyväntuulentien, Huumantien tai Jylpyntien kautta. 
Jalankulku- ja pyörätieverkosto on rakennettu Huumantielle ja jatkuu 
pohjoisesta tultaessa Hyväntuulentien alittavan sillan kautta Metsolaan. 
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Jylpyntien jalankulku- ja pyörätie kulkee tässä kohdin suunnittelualueen 
eteläreunalla. 
Paikallis- ja seutuliikenteen vuorot kulkevat Kotkantien kautta, lähin linja-
autopysäkki sijaitsee suunnittelualueen vieressä Huumantiellä.  

  Tekninen huolto 
Huumantiellä ja Jylpyntiellä on 1970- ja 1980 -luvuilla rakennetut hulevesi, 
vesijohto ja jätevesiviemäri. Kaukolämpöverkko, sähköverkko ja Elisan 
telejohdot sijaitsevat myös Jylpyntiellä. Maakaasu kulkee suunnittelualueen 
itäreunalla.  

 

Ympäristöhäiriöt 
Suunnittelualue on vilkasliikenteisten katujen risteysalueella, 
tieliikennemeluarvot ovat 55 - 65 dB. Alueella ei ole tiedossa pilaantuneita 
maa-alueita.  

3.1.3 Maanomistus 
Kaava-alue on kaupungin omistuksessa.  

3.2 Suunnittelutilanne 
 
3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset 
 

Maakuntakaava 
Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 Jylpyn alue on merkinnöillä 
taajamatoimintojen alue A. Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista 
suunnittelua edellyttävät asumiseen, palvelu- ja työpaikka- sekä muihin 
taajamatoimintoihin varattavat rakentamisalueet. Merkintä sisältää 
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taajamien sisäiset liikenneväylät, kevyen liikenteen väylät, ulkoilureitit, 
yhdyskuntateknisen huollon alueet, paikalliskeskukset sekä virkistys- ja 
puistoalueet.  

Kotkan kehitettävä ja tiivistettävä kaupunkirakenne akt. Merkinnällä 
osoitetaan alueet, joihin kohdistuu seudullisesti ja strategisesti merkittäviä 
kaupunkikehittämisen ja tiivistämisen tarpeita. 
Vähittäiskaupan myymäläkeskittymä kmk. Merkinnällä osoitetaan vähintään 
seudullisesti merkittävien vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittamiseen 
soveltuvia kaupan myymäläkeskittymiä, joiden saavutettavuus on hyvä.     

Maakuntakaava 2040 on hyväksytty 15.6.2020 ja se on tullut voimaan 
30.8.2020. 

 

                           ote maakuntakaava 2040  
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Strateginen yleiskaava 

Kotkan kaupunginvaltuuston 10.12.2018 hyväksymässä Kotkan – Haminan 
seudun strategisessa vaiheyleiskaavassa Jylppy on merkitty intensiivinen 
taajamatoimintojen alue ja työpaikka-alue TP-2. Alue on varattu monipuolisille 
työpaikkatoiminnoille, kaupalle, hallinnolle ja palveluille (hyvä saavutettavuus 
joukkoliikenteellä). Toimintojen tulee olla ympäristövaikutuksiltaan liike-, 
toimisto- ja näihin verrattavia tiloja. Kymijoen ylitys Huumantieltä 
Jumalniemeen on osoitettu jalankulun ja pyöräilyn yhteystarpeena.  

Kaava on oikeusvaikutteinen ja saanut lainvoiman Kotkan osalta 7.2.2019.  

 

 

 ote Kotkan – Haminan seudun strategisesta vaiheyleiskaavasta 
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Yleiskaava 

Kaupunginvaltuuston 19.3.1986 hyväksymässä oikeusvaikutuksettomassa 
Kotkan yleiskaavassa suunnittelualue on merkitty virkistysalueeksi V.  

 

 

 ote Kotkan yleiskaavasta 

 

Asemakaava 

Voimassa olevassa asemakaavassa, joka on vahvistettu 29.10.1971, alue on 
merkitty osittain pysäköimisalueeksi LP, luonnontilassa säilytettäväksi 
puistoalueeksi PL ja katualueeksi. Kaavan mukaisia pysäköinti- ja katualueita ei 
ole toteutettu. Huumantie on aikanaan ajateltu kulkevan Kymijoen 
Huumanhaaran yli Jumalniemeen. Sen eteläpuolelle kaavoitettu rinnakkaistie 
on tarkoitettu teollisuusalueen kokoojakaduksi, mutta tällä hetkellä joen 
ylitykselle ja siihen varatulle katuvarauksille ei tässä mittakaavassa ole 
tarvetta. Strategisessa yleiskaavassa varaus on esitetty jalankululle ja 
pyöräilylle ei ajoneuvoliikenteelle. Siksi myös suunnittelualueen halki 
asemakaavassa oleva katualuevaraus ei ole ajantasalla.  
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ote ajantasa-asemakaavasta 

 

Rakennusjärjestys 
Rakennusjärjestys on hyväksytty 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 1.6.2020.  
 
4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve  
  Kaupungin pyrkimyksenä on tarjota eri puolilta kaupunkia yritystontteja hyvien 

kulkuyhteyksien varrelta. Aluerakennetta tiivistämällä saadaan uusia 
rakentamisalueita.  

 
4.2 Osallistuminen ja yhteistyö 
 
4.2.1 Osalliset 

 - lähialueen asukkaat, kiinteistönomistajat ja kaikki ne, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa 
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- Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Meri-Kymen luonto ry, Kotkan ympäristöseura 
ry, Kotka-Seura ry, Kymen Vesi Oy, Kymenlaakson Sähkö Oy, Kymenlaakson 
Sähköverkko Oy, Kotkan Energia Oy, Auris Kaasunjakelu Oy, Telia Sonera 
Finland Oy, Elisa, Kymenlaakson Jäte Oy, vammaisneuvosto, ikäihmisten 
neuvosto sekä nuorisovaltuusto 

 - asiantuntijaviranomaiset: maanhankinta ja –luovutus, kaupunkimittaus, 
rakennusvalvonta, tekniset palvelut, ympäristökeskus ja Kymenlaakson 
pelastuslaitos 

4.2.2 Vireilletulo 
Vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ilmoitettiin 
osallisille kirjeitse ja muille lehti-ilmoituksella Ankkurissa.  
 

4.2.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt  
OAS 
nähtävillä 3.6. - 3.7.2020 
Kaavamuutos ei herättänyt alueella olevien yritysten mielenkiintoa. Yksi 
yhteydenotto tuli Jylpyntie 36, mutta heillä ei ollut huomautettavaa kaavasta.  
 
Lausunnon osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta antoivat  
Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Suomen Kaasuenergia Oy, Telia Finland Oyj, 
Väylävirasto, Kymen Vesi Oy, Kymenlaakson liito, Fingrid Oyj ja Kymenlaakson 
museo. 

 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus edellytti kaavatyön pohjaksi alueelta tehtävää 
luontoselvitystä. He kiinnittivät huomiota myös strategisessa yleiskaavassa 
osoitettuun yhteystarpeeseen välillä Jylppy - Jumalniemi ja sen vaikutukseen 
alueelle. Kotkan ympäristökeskus tekee kaava-alueella maastokäynnin, jonka 
perusteella sovitaan jatkotoimenpiteistä.   
 
Kymen Vesi Oy totesi, että uusi tontti tulee tarvitsemaan todennäköisesti 
oman kiinteistökohtaisen jätevesipumppaamon ja että suunnittelussa on 
huomioitava mahdolliset huleveden ja jäteveden laatuun liittyvät 
yksityiskohdat. 
 
Suomen Kaasuenergia Oy ja Telia Company pyysivät huomioimaan tontilla 
kulkevat maanalaiset putket. 

 
Muilla lausunnonantajilla ei ollut huomautettavaa. 
 

  Luonnos 
  nähtävillä 9. - 30.9.2020 

 
Lausunnon kaavaluonnoksesta antoivat 
   

  Ehdotus 
  nähtävillä x.x. – x.x.2020 
 

Lausunnon kaavaehdotuksesta antoivat  
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4.2.4 Asemakaavan muutoksen tavoitteet                                      
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä teollisuustonttitarjontaa 
alueella, joka on hyvien kulkuyhteyksien lähellä.  
Kaavamuutoksen myötä yhdyskuntarakennetta tiivistetään, edistetään 
yrittäjyyttä sekä synnytetään uusia työpaikkoja Kotka 2025 kaupunkistrategian 
mukaisesti. Kotkan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.11.2019 
kaupunkistrategian 2018 – 2025.  

 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 

5.1 Kaavan rakenne 
 

5.1.1 Mitoitus 
Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 4860 m², josta osa on kaavamerkinnällä 
huoltoaseman korttelialue LH, pinta-ala on 3634 m², kerrosluku on I ja 
rakennusoikeus 500 kem². Sähkömuuntamorakennus ja sen ympäristö on 
merkinnällä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten 
korttelialue ET, pinta-ala on 202 m² ja rakennusoikeus on 30 k-m². 
Jylpyntien katualueen pinta-ala on 1024 m². 
Huoltoaseman tontilta on varattava autopaikkoja 1 ap/50 kem².  
 

            5.2 Kaavan vaikutukset ja ekologinen tarkastelu 
 
            5.2.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön, kauppaan ja liikenteeseen 

Asemakaavan muutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia rakennettuun 
ympäristöön. Kaava-alue ei rajaudu asutusalueisiin, lähimmät 
asuinrakennukset sijaitsevat Hyväntuulentien ja Kotkantien länsipuolella 
Korelan asuntoalueella noin 400 metrin etäisyydellä kaava-alueesta. 
Tällä kaavaratkaisulla kaupungin yritystonttitarjonta monipuolistuu.    
Suunnittelualueen ympäristössä on mm. huoltoasema, auton pesupaikka ja 
autokauppoja. Liikennemäärät lisääntyvät jonkin verran, mutta suurien 
liikenneväylien läheisyyden takia alue on helposti saavutettavissa eikä 
kuormita lähialuetta läpikulkuliikenteellä. Liikenne tontille ohjautuu 
Huumantien ja Jylpyntien liittymien kautta. Kaava ei vaikeuta valtatie 15 
Metsolan eritasoliittymän toteuttamista.    
Tontti on mahdollista liittää rakennettuun vesihuoltoverkostoon. Tontin ja 
katualueen korkeuserosta johtuen jouduttaneen tontille rakentaa 
tonttikohtainen pumppaamo. 
 

         5.2.2  Vaikutukset palveluihin, työpaikkoihin ja elinkeinotoimintaan 
Kaavamuutoksella lisätään liiketonttitarjontaa Jylpyn alueella. Uusia 
työpaikkoja alueelle ei välttämättä tule, mutta hanke tukee nykyisten 
palveluiden olemassa oloa ja lisää alueen vetovoimaa. 

 
              5.2.3 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Kaavamuutoksella poistuu luonnontilassa oleva metsäalue, jolla sijaintinsa ja 
kokonsa vuoksi ei ole yleistä virkistyskäyttöä.   

 Hanke toteuttaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, on uusiutuvaa  
 energiaa ja hyvä vaihtoehto nestemäiselle polttoaineelle. 
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              5.2.4 Energia- ja ilmastovaikutukset 

          Taulukko. Energia ja ilmastoasioiden huomiointi kaavassa 

Aihe: Arvio* 
YHDYSKUNTARAKENTEEN EHEYTYMINEN 3 
 
Perustelut: Hanke vahvistaa kaupallisten palveluiden saatavuutta ja 
täydentää Jylpyn teollisuusalueen palvelutarjontaa                                                                                                                             

 
ALUEEN JOUKKOLIIKENNEYHTEYDET / -OLOSUHTEET 3 
 
Perustelut: Kaava-alueen joukkoliikenneyhteydet ovat hyvät ja pysäkit 
sijoittuvat olemassa olevan kävely- ja pyöräteiden varrelle   
 
KÄVELYN JA PYÖRÄILYN OLOSUHTEIDEN HUOMIOINTI 3 
 
Perustelut: Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta olemassa olevaan varsin 
kattavaan kävely- ja pyörätieyhteyksiin. Huumantien risteysalueella on 
liikennevalot ohjaamassa ja turvaamassa kävely- ja pyörätieyhteyksiä.   
 
KESTÄVIEN ENERGIARATKAISUJEN MAHDOLLISTAMINEN 3 
 
Perustelut: Toteutuessaan hanke edistää vähäpäästöisten tankkausasemien 
verkostoa.  
 
*Asteikko:  
0 toteutuu heikosti  1 toteutuu kohtalaisesti  
2 toteutuu hyvin              3 toteutuu erinomaisesti  
? ei arvioitavissa / ei arvioitu 
 

 5.3  Ympäristön häiriötekijät 
Alueella ja sen ympäristössä on liikenteestä ja ympäristön toiminnasta 
johtuvia häiriötekijöitä; melua ja päästöjä, jotka lisääntyvät jonkin verran 
rakentamisen myötä. 

 

    6            ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

               6.1 Toteuttaminen 
Asemakaavan mukainen rakentaminen voi alkaa kaavan saatua lainvoiman.   
Kaavamuutokseen ei liity maankäyttösopimusta. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
     11. kaupunginosa Jylppy, osa pysäköimisaluetta, luonnontilassa säilytettävää puistoaluetta ja     
     katualuetta        
      
     Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 775 
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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

Maankäyttö- ja rakennuslain 63§ mukainen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma, jossa kuvataan kaavatyön tavoitteet ja lähtökohdat, 
valmistelun ja päätöksenteon eteneminen, kaavan vaikutusten arviointitavat, 
osallistumismahdollisuudet ja tiedottaminen.  
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voidaan tehdä muutoksia kaavatyön 
edetessä. 

 
TEHTÄVÄ  Asemakaavan muutos 
 
PROJEKTI NRO  0520 
 
OSOITE  Jylpyntie 38, 48230 KOTKA  
 

 
 suunnittelualueen sijainti 
 
 
 
ALOITE  Asemakaavan muutoshakemus, päiväys 28.4.2020. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta on kokouksessaan 12.5.2020 68 § päättänyt 
käynnistää asemakaavan muutoksen osoitteessa Jylpyntie 38 sekä tarvittavin 
osin sen ympäristössä. 
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SUUNNITTELUN KOHDE 
 
 Suunnittelualue 

Suunnittelualueena on 11. kaupunginosa Jylppy, osa kiinteistöstä 285-420-4-0. 
Etäisyys Kotkan keskustasta on noin 5 km luoteeseen rajautuen Huumantien ja 
Jylpyntien väliselle risteysalueelle. Suunnittelualueen pinta-ala on noin  
5000 m2. Etäisyys E8 moottoriliikennetiestä on alle kilometri. 
Rajausta tarkennetaan suunnittelun edetessä.  

 
 Suunnittelun tavoite 

Tavoitteena on muuttaa voimassa olevaa asemakaavaa niin, että alueelle on 
mahdollista sijoittaa maa- ja biokaasun tankkausasema. Asemaa voivat 
käyttää sekä henkilöautot että raskas liikenne. Suunnittelualueen 
liikenteellisesti keskeinen sijainti moottoritien ja satamaan johtavan väylän 
lähellä olivat ratkaisevia tekijöitä paikkaa valittaessa.  
Kaavamuutoksen myötä kaupungin palvelut kehittyvät ja monipuolistuvat 
Kotka 2025 kaupunkistrategian mukaisesti. 

 
LÄHTÖTIEDOT 
  
 Nykytilanne 

Suunnittelualue on luonnontilassa olevaa mänty- ja kuusivaltaista 
metsäaluetta, jota rajaa kolmelta sivulta katualue. Suunnittelualueen 
eteläosassa sijaitsee punatiilinen sähkömuuntamorakennus.   

 
Maanomistus 

Suunnittelualue on kaupungin omistuksessa. 

  ote maanomistuskartasta 
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Maakuntakaava 

Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 Jylpyn alue on merkinnöillä 
taajamatoimintojen alue A. Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista 
suunnittelua edellyttävät asumiseen, palvelu- ja työpaikka- sekä muihin 
taajamatoimintoihin varattavat rakentamisalueet. Merkintä sisältää 
taajamien sisäiset liikenneväylät, kevyen liikenteen väylät, ulkoilureitit, 
yhdyskuntateknisen huollon alueet, paikalliskeskukset sekä virkistys- ja 
puistoalueet.  
Kotkan kehitettävä ja tiivistettävä kaupunkirakenne akt. Merkinnällä 
osoitetaan alueet, joihin kohdistuu seudullisesti ja strategisesti merkittäviä 
kaupunkikehittämisen ja tiivistämisen tarpeita. 
Vähittäiskaupan myymäläkeskittymä kmk. Merkinnällä osoitetaan vähintään 
seudullisesti merkittävien vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittamiseen 
soveltuvia kaupan myymäläkeskittymiä, joiden saavutettavuus on hyvä.     
Maakuntakaava 2040 on hyväksytty 15.6.2020 ja se on tullut voimaan 
30.8.2020. 
 

 
 ote maakuntakaava 2040 

 
 
Strateginen yleiskaava 

Kotkan kaupunginvaltuuston 10.12.2018 hyväksymässä Kotkan – Haminan 
seudun strategisessa vaiheyleiskaavassa Jylppy on merkitty intensiivinen 
taajamatoimintojen alue ja työpaikka-alue TP-2. Alue on varattu monipuolisille 
työpaikkatoiminnoille, kaupalle, hallinnolle ja palveluille (hyvä saavutettavuus 
joukkoliikenteellä). Toimintojen tulee olla ympäristövaikutuksiltaan liike-, 
toimisto- ja näihin verrattavia tiloja. Kymijoen ylitys Huumantieltä 
Jumalniemeen on osoitettu jalankulun ja pyöräilyn yhteystarpeena.  
Kaava on oikeusvaikutteinen ja saanut lainvoiman Kotkan osalta 7.2.2019.  
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 ote Kotkan – Haminan seudun strategisesta vaiheyleiskaavasta 

 
Yleiskaava 

Kaupunginvaltuuston 19.3.1986 hyväksymässä oikeusvaikutuksettomassa 
Kotkan yleiskaavassa suunnittelualue on merkitty virkistysalueeksi V.  

 

 
 ote Kotkan yleiskaavasta 
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Asemakaava 

Voimassa olevassa asemakaavassa, joka on vahvistettu 29.10.1971, alue on 
merkitty osittain pysäköimisalueeksi LP, luonnontilassa säilytettäväksi 
puistoalueeksi PL ja katualueeksi. Kaavan mukaisia pysäköinti- ja katualueita ei 
ole toteutettu. Huumantie on aikanaan ajateltu kulkevan Kymijoen 
Huumanhaaran yli Jumalniemeen. Sen eteläpuolelle kaavoitettu rinnakkaistie 
on tarkoitettu teollisuusalueen kokoojakaduksi, mutta tällä hetkellä joen 
ylitykselle ja katuvarauksille ei tässä mittakaavassa ole tarvetta. Siksi myös 
suunnittelualueen halki asemakaavassa oleva katualuevaraus ei ole 
ajantasalla.  
 

 
ote ajantasa-asemakaavasta 

 
Kunnallistekniikka 

Kaava-alue on liitettävissä Jylpyntiellä tai Huumantiellä kulkevaan 
yhdyskuntateknisen huollon verkostoon.  Kaava-alueen itärajalla kulkee 
maakaasuputki. 
 

 Luonnonympäristö 
Alue on liikenneväylien rajaamaa luonnontilassa olevaa sekametsää. 
Maastokorkeudet vaihtelevat + 5 - + 6 m välillä. 

 
Muinaismuistot 

Museoviraston rekisterin mukaan alueella ei ole muinaismuistoja. 
     

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä arvioidaan hankkeen vaikutukset 
rakennettuun ympäristöön, luontoon, palveluihin ja liikenteeseen. Myös 
alueen häiriötekijät arvioidaan. 
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ALUETTA KOSKEVAT SOPIMUKSET 
Mikäli on tarpeen, laaditaan kaupungin ja hakijan kanssa maankäyttösopimus 
alueen toteuttamiseen liittyvistä oikeuksista ja velvoitteista, MRL 12a luku. 

 
OSALLISET 

Osallisia ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaikki, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. 
 

Osallisia ovat mm. lähialueen asukkaat ja maanomistajat, Kaakkois-Suomen 
ELY-keskus, Meri-Kymen luonto ry, Kotkan ympäristöseura ry, Kotka-Seura ry, 
Kymen Vesi Oy, Kymenlaakson Sähkö Oy, Kymenlaakson Sähköverkko Oy, 
Kotkan Energia Oy, Gasum Ltd, Auris Kaasunjakelu Oy, Telia Sonera Finland Oy, 
Elisa, Kymenlaakson Jäte Oy, vammaisneuvosto, ikäihmisten neuvosto sekä 
nuorisovaltuusto ja kaupungin asiantuntijaviranomaiset: kaupunkimittaus, 
tekniset palvelut, puistotoimi, rakennusvalvonta, ympäristökeskus, 
Kymenlaakson museo ja Kymenlaakson pelastuslaitos. 
 

OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUSTEN JÄRJESTÄMINEN SEKÄ AIKATAULU 
Asemakaavan muutoksen vireille tulosta, osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman sekä asemakaavaluonnoksen nähtävillä olosta 
ilmoitetaan kirjeitse osallisille ja muille lehti-ilmoituksella.  
 
Asemakaava on laitettu vireille 3.6.2020. 
Asemakaavan lähtökohdat ja tavoitteet on esitetty tässä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmassa, joka on nähtävänä 3.6. – 3.7.2020. 
Asemakaavaluonnos tulee nähtäville 9.-30.9.2020, jolloin osallisten on 
mahdollista tutustua osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan, kaavakarttaan 
sekä kaavaan liittyvään aineistoon sekä kommentoida ja antaa palautetta.  
Kaava-aineisto on nähtävillä kaupunkisuunnittelun kaavoitustoimistossa sekä 
kaupunkisuunnittelun internet-sivuilla www.kotka.fi/kaavoitus.  

 
Asemakaavaehdotus viedään kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn 
syksyllä 2020, minkä jälkeen ehdotus tulee julkisesti nähtäville loppusyksystä 
2020. Tällöin on mahdollista tehdä kirjallinen muistutus ehdotuksesta 
kaupunginhallitukselle. Ne osalliset, jotka ovat jättäneet muistutusta 
tehdessään yhteystietonsa, saavat kaupungin vastineen esitettyyn 
muistutukseen.  
 
Kaikissa kaavan vaiheissa kaava-aineistoon voi tutustua kaupungin internet-
sivuilla. Lausuntokierroksen ja mahdollisten muistutusten käsittelyn jälkeen 
kaava etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn ja edelleen 
kaupunginvaltuustoon.  
Kaupunginvaltuuston päätöksestä on mahdollista valittaa Itä-Suomen hallinto-
oikeuteen. 
 

VALMISTELUSTA VASTAA 
 Kaavasuunnittelija Elina Masalin 
 puh. 040 773 7752,  
 e-mail elina.masalin@kotka.fi 
 Kaupunkisuunnittelu, kaavoitustoimisto, Kustaankatu 2, 
 48100 KOTKA   
 
 
PÄIVÄYS 3.6.2020 / 7.9.2020 
 



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 285 Kotka Täyttämispvm 08.09.2020
Kaavan nimi 0520 11. Jylppy, Jylpyntie 38
Hyväksymispvm  Ehdotuspvm  
Hyväksyjä  Vireilletulosta ilm. pvm 03.06.2020
Hyväksymispykälä  Kunnan kaavatunnus 285 0520
Generoitu kaavatunnus   
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,4860 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]0,4860
 

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 0,4860 100,0 530 0,11 0,0000 530
A yhteensä       
P yhteensä     -0,0533  
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä 0,4658 95,8 500 0,11 0,0331 500
E yhteensä 0,0202 4,2 30 0,15 0,0202 30
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 0,4860 100,0 530 0,11 0,0000 530
A yhteensä       
P yhteensä     -0,0533  
PI     -0,0533  
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä 0,4658 95,8 500 0,11 0,0331 500
Kadut 0,1024 22,0   -0,0349  
LP     -0,2954  
LH 0,3634 78,0 500 0,14 0,3634 500
E yhteensä 0,0202 4,2 30 0,15 0,0202 30
ET 0,0202 100,0 30 0,15 0,0202 30
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       
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Jylppy, Jylpyntie 38 (0520) Asemakaavan muutos 
 
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on sijoittaa alueelle biokaasun tankkausasema 
 
Kotkan ympäristöpalveluista tehtiin arviointikäynti 7.9.2020. Mukana olivat ympäristönsuojelupäällikkö 
Heli Ojala sekä Luontokoulu Hailin toiminnanjohtaja Tiina Lecklin. Käynnillä arviointiin kohteen 
luontoarvoja ja mahdollista lisäinventointein tarvetta.  Kohdealue on pieni metsäalue liikenne- ja 
pienteollisuusympäristössä. 
 
Kaava-alueen luonnonympäristö on tuoretta, lehtomaista sekametsää, jonka puustoa luonnehtivat  
vanhat kuuset ja koivut, lisäksi esiintyy mm. nuorta pihlajaa ja tervaleppää. Jylpyntien puoleisella 
reunalla on pienialainen tervaleppälehto. Pensaskerroksessa esiintyy mm. taikinamarjaa sekä 
kulttuurilajeja, kuten kanukka, viinimarja. Paikoin esiintyy järviruokoa ja korpikaislaa ilmentäen vetisyyttä. 
Alue lienee vanha asuinpaikka. Kohde ei ole luonnontilainen eikä käynnin perusteella todettu tarvetta 
lisäinventoinneille. Alueella ei todettu sellaisia luonnonsuojelullisia erityisarvoja, jotka vaikuttaisivat 
kaavahankkeeseen. 
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