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1. KAAVAN TUNNISTETIEDOT 
 

1.1. Kaavan tunnistetiedot 
Asemakaavan muutos 
Kotkan kaupunki 
16. kaupunginosa Aittakorpi, kortteli 1, yleinen pysäköintialue, osa suojaviher-, 
liikenne- ja katualuetta. 
  
Kaavan numero 0820 
 
Kaavan valmistelija: 
Marja Pelo 
kaavoitusarkkitehti 
puh. 040 638 9054 
marja.pelo@kotka.fi 

 
1.2. Kaavan nimi 

Mussalontie  
 

1.3. Kaava-alueen sijainti 
Suunnittelu koskee kiinteistöä 285-16-1-1 osoitteessa Aittakorventie 2, 48400 
Kotka, yleistä pysäköintialuetta sekä suojaviher-, liikenne- ja katualueita. 
 
Suunnittelualue sijaitsee Aittakorvessa Mussalontien varressa Aittakorventien 
ja vt 7 välisellä alueella. Alue rajautuu pohjoisessa vt 7:ään, etelässä Aittakor-
ventiehen, idässä Mussalontiehen sekä lännessä puistoon ja asuinrakennusten 
korttelialueeseen.  
 
Rajausta voidaan tarkentaa suunnittelun edetessä. 
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Suunnittelualueen sijainti opaskartalla. 
 

1.4. Asemakaavamuutoksen tarkoitus 
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tarkastella palveluiden korttelialueen 
laajentamista ja osoittamista liike- ja toimistorakentamiseen sekä yleisen pysä-
köintialueen laajentamista.  
 

1.5. Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 
1. Asemakaavan seurantalomake 
2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
3. Liikenneselvitys 
4. Asemakaavakartta määräyksineen, luonnos 
5. Havainneaineisto 
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2. TIIVISTELMÄ 
 

2.1. Kaavaprosessin vaiheet 
Vireilletulo 20.1.2021 

Oas nähtävillä 20.1. - 19.2.2021 

Luonnos nähtävillä 30.6. - 13.8.2021 

Kaupunkirakennelautakunta pp.kk.vvvv 

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

Kaupunginhallitus pp.kk.vvvv 

Kaupunginvaltuusto pp.kk.vvvv 

Kaava lainvoimainen pp.kk.vvvv 

Kaavan voimaantulo pp.kk.vvvv 
 
 

2.2. Asemakaava 
Alueella on voimassa vuonna 2010 voimaan tullut asemakaava 0309 sekä 
vuonna 2013 voimaan tullut asemakaava 0712. Voimassa olevassa asemakaa-
vassa suunnittelualueelle on osoitettu palvelurakennusten korttelialue (P), suo-
javiheraluetta (EV), yleinen pysäköintialue (LP), yleisen tien aluetta (LT) ja katu-
aluetta. Palvelurakennusten korttelialueelle on osoitettu rakennusoikeutta 
4200 k-m2. 
 

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 
Suunnittelualue on osin rakennettua korttelialuetta, metsää sekä pysäköinti- ja 
liikennealuetta. Metsävyöhykkeellä on melusuojaksi rakennettu maavalli. Alue 
on asuinkortteleiden ja vilkkaiden liikenneväylien ympäröimä. 
 
Liityntäpysäköintiin varattu alue on avoin asfalttikenttä. Sen ympäristössä on 
liikenneväylien reuna-alueita, joilla kasvaa pääosin nurmea ja heinää. Eteläosan 
palvelurakennusten korttelialueen piha-alue on niin ikään pääosin asfalttia. 
Kasvillisuutta ei juurikaan ole. 
 
Kotkan ympäristönsuojelupäällikkö suoritti alueella maastokäynnin 14.6.2021. 
Alue jakautuu luonnonoloiltaan kahteen eri tyyppiseen metsäalueeseen. Jyrki-
län talleilta alueen läpi kulkevalle kevyenliikenteen väylälle ulottuva kaava-alu-
een osa on avointa, hoidettua mäntymetsää (Kuva 1). Kevyenliikenteen väylän 
pohjoispuolinen meluvalliin, liityntäpysäköintiin ja Mussalontiehen rajautuva 
kapea metsäalue on lehtipuuvaltaista sekametsää, jossa esiintyy taimiasteista 
ja nuorta lehtipuustoa (pihlajaa, koivua, vaahteraa, leppää) ja järeämpinä yksit-
täisinä runkopuina lähinnä mäntyjä, koivuja ja pihlajaa. (Kuvat 2-4). Meluvallin 
rinteet ovat alkaneet puustoittua ja haitalliseksi vieraslajiksi luokiteltu komea-
lupiini on levittäytynyt avoimelle meluvallille ja liityntäpysäköinnin ympäris-
töön. (Kuva 5). Käynnin perusteella ei todettu lisäinventointien tarvetta. Alu-
eella ei todettu sellaisia luonnonsuojelullisia erityisarvoja, jotka vaikuttaisivat 
kaavahankkeeseen.  
 

 
Kuva 1. 
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Kuva 2. 

 
Kuva 3. 

 
Kuva 4.   Kuva 5. 
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Suunnittelualue on maastoltaan melko tasaista, maanpinnan korko on noin 
+11.00-16.00 mpy. Maasto laskee hyvin loivasti itään. 
 
Alueen maaperä on kalliomaata ja hiekkamoreenia. 
 
Suunnittelualue sisältyy Kymijoen alaosan tulvariskialueeseen, jolla vesistötul-
van tulvariski on merkittävä. Tulvakarttatarkasteluiden perusteella vedenpin-
nan korkeus ei harvinaisessakaan tulvassa kuitenkaan yllä suunnittelualueelle 
(www.ymparisto.fi).  

 
3.1.2. Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualueen eteläosassa sijaitsee kaksi toiminnassa olevaa liikeraken-
nusta, joissa toimii liikenteeseen ja palveluihin liittyviä yrityksiä. Rakennukset 
on rakennettu vuosina 1963 ja 1992. Rakennusten yhteydessä on asfaltoitu 
piha-alue, jota käytetään mm. ajoneuvojen säilytykseen. 
 
Suunnittelualueen pohjoisosassa on asfaltoitu liityntäpysäköintialue vt7 ja 
Mussalontien risteyksessä. 
 
Suunnittelualueen länsipuolella on metsäistä suojaviheraluetta sekä 1960- ja 
70-luvulla rakentuneita pien- ja rivitaloalueita. Etelässä Aittakorventien vastak-
kaisella puolella on Lankilan päiväkoti. Idässä Mussalontien itäpuolella on pää-
osin 1960-luvulla rakentuneita asuinkerrostalo- ja pientaloalueita. Pohjoisessa 
on vilkasliikenteinen valtatie 7. 
 
Vt 7 eteläpuolelle on toteutettu meluvallina, joka kääntyy etelään Mussalontien 
eritasoliittymän kohdalla. Meluvalli jää osittain suunnittelualueelle alueen poh-
joisosassa. 

 
Väestö 
Kaavamuutosalueella ei ole asukkaita. Kilometrin säteellä asuu noin 3 000 asu-
kasta. Suunnittelualueen länsipuolella sijaitsee Metsämiehentien asuinpienta-
loalue, josta suunnittelualueen vieressä on yksi rivi- ja kolme omakotitaloa. 
Mussalontien itäpuolella sijaitsee kolme asuinkerrostaloa ja omakotitaloja. 
Asuinkiinteistöt eivät kuulu suunnittelualueeseen.  
 
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.  
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Palvelut ja liikenne 
Sutelan Prisman kauppakeskus on noin kilometrin etäisyydellä vt 7 pohjoispuo-
lella.  
 
Lankilan koulu ja päiväkoti ovat suunnittelualueen eteläpuolella 200 metrin 
etäisyydellä. 
 
Kävely- ja pyöräily-yhteydet ovat hyvät. Mussalontien varressa on kävely- ja 
pyöräilyreitti pohjoiseen sekä etelään.  
 
Lähimmät linja-autopysäkit ovat Mussalontien varressa aivan suunnittelualu-
een vieressä. Pysäkeiltä kulkee yhteydet Kotkansaarelle, Karhulaan ja Mussa-
loon. Lisäksi suunnittelualueen pohjoisosassa on kaukoliikenteen linja-auto-
pysäkki, jolta kulkee yhteydet Helsingin sekä Haminan suuntaan. 
 
Tekninen huolto 
Suunnittelualueen pohjoisosan läpi kulkee avo-oja, joka liittyy Mussalontien 
varren hulevesiverkostoon. Suunnittelualueen eteläosa on liitetty Mussalon-
tien hulevesiverkostoon. 
 
Suunnittelualueen luoteisreunassa suojaviheralueella kulkee meluvallia myö-
täillen vesijohto sekä jätevesiputki, jotka kääntyvät itään ja alittavat Mussalon-
tien jatkuen itään asuinalueelle. Suunnittelualueen eteläosan korttelialue on lii-
tetty vesijohto- ja jätevesiverkostoon. 
 
Pohjoisosan meluvallia myötäillen kulkee myös kaukolämpölinja, joka kääntyy 
Mussalontien varteen. Kaukolämpölinja jatkuu Aittakorventielle. Suunnittelu-
alueen eteläosan korttelialue on liitetty kaukolämpöön. 
 
Suunnittelualueen keskeltä kulkee itä-länsisuunnassa maakaasulinja. 
 
Sähköverkko kulkee Mussalontien katualueella. 
 
Mussalontiellä ja Aittakorventiellä kulkee telejohtoja. 
 
 

3.1.3. Ympäristöhäiriöt 
 
Ilmanlaatu 
Alue sijaitsee vilkasliikenteisten teiden varrella, joten tieliikenteen päästöt saat-
tavat ajoittain heikentää ilmanlaatua alueella.  
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Melu 
Valtatie 7 sekä Mussalontien liikennemelu ulottuvat suunnittelualueelle. E18 
moottoritiehankkeen yhteydessä on tehty liikennemeluselvitys (Sito Oy, Ram-
boll 2009). Selvityksen mukaan vuoden 2040 ennustetilanteessa suunnittelu-
alueen eteläosassa melutaso on alle 55 dB (vaaleanvihreä, vihreä) tai 55 - 60 dB 
(keltainen). Mussalontien varressa sekä suunnittelualueen pohjoisosassa melu-
taso on yli 60 dB (oranssi). Aivan tie- ja katualueiden tuntumassa melutaso ylit-
tää 70 dB (punainen). Vt 7 reunassa on meluvalli (tummansininen).  
 
Valtatie 7 keskimääräinen vuorokausiliikenne on 30 000 ajon/vrk. Ennustetilan-
teessa 2030 vuoden keskimääräinen liikennemäärä on jopa 50 000 ajon/vrk. 
 

Ote melukartasta vuoden 2040 ennustetilanteessa. Mustalla soikiolla on osoitettu suun-
nittelualueen sijainti. 
 
Pilaantunut maaperä 
Kiinteistön 285-16-1-1 (Aittakorventie 2) eteläosassa on ollut polttoaineen ja-
kelutoimintaa, joka on päättynyt.  
 
Kohteesta on laadittu ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta. Ilmoi-
tuksen pohjalta Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on tehnyt päätöksen 
(18.10.2002) kunnostustyön tavoitepitoisuuksille. Kunnostustyön edetessä 
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus muutti päätöksellään tavoitepitoisuuksia. 
Työ toteutettiin massanvaihtona 13. - 31.10.2005. Alueelta poistettiin työn yh-
teydessä polttoaineen jakeluun liittyviä rakenteita. Rakennus- ja kaivuteknisistä 
syistä kaivantoja ei voitu laajentaa niin, että kaikissa kaivantojen seinissä olisi 
päästy alle SAMASE-raja-arvojen, joten kaivantojen seinämiin jäi paikoin lupa-
ehdot ylittäviä jäännöspitoisuuksia.  
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Kotkan kaupungin ympäristöviranomaiset ovat 19.10.2005 käydyn työmaakat-
selmuksen perusteella antaneet luvat lopettaa kaivutyöt kaivu- ja rakennustek-
nisistä syistä. Lupa velvoitti eristämään pilaantuneiksi jäävät seinämät. Lupa 
varmistettiin Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselta. 
 
Kaivantojen seinämät eristettiin suodatinkankaalta jäännöspitoisuudet ylittä-
vien seinämien osalta. 
 
Tontin pohjoisosassa on edelleen kiinteistöllä harjoitettuun toimintaan liittyvää 
polttoaineen jakelutoimintaa.  
 

3.1.4. Maanomistus 
Kaava-alueella on yksityistä, kaupungin sekä valtion maanomistusta. 

 
3.2. Suunnittelutilanne 

 
3.2.1. Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset 

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuk-
sia: 
 
1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
2. Tehokas liikennejärjestelmä 
3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 
5. Uusiutumiskykyinen energiahuolto 
 
Kokonaisuuksista suunnittelualuetta koskevat erityisesti toimivat yhdyskunnat 
ja kestävä liikkuminen, tehokas liikennejärjestelmä sekä terveellinen ja turvalli-
nen elinympäristö. Näiden kokonaisuuksien tavoitteista suunnittelualuetta kos-
kevat erityisesti seuraavat sisällöt: 
 
 Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin pe-

rustuvaa aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien 
hyödyntämistä. Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittä-
miselle. 

 Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehi-
tykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. 

 Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutet-
tavuutta eri väestöryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja jouk-
koliikennettä sekä viestintä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä. 

 Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoite-
taan siten, että ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hy-
vin saavutettavissa. 
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 Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja taloudelli-
suutta kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja ver-
kostoja sekä varmistamalla edellytykset eri liikennemuotojen ja -palvelujen 
yhteiskäyttöön perustuville matka- ja kuljetusketjuille sekä tavara- ja hen-
kilöliikenteen solmukohtien toimivuudelle. 

 Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympä-
ristö-  ja terveyshaittoja. 

 
Maakuntakaava 
Alueen suunnittelua ohjaa maakuntakaava 2040, jonka Kymenlaakson maakun-
tavaltuusto on hyväksynyt 15.6.2020. Maakuntahallitus on määrännyt MRL 201 
§:n mukaisesti maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kaavan lainvoimai-
suutta. Maakuntakaava on luonteeltaan strateginen suunnitelma, joka osoittaa 
maankäytön tarpeita yleispiirteisesti. Siinä ei esitetä maankäytön yksityiskoh-
tia. Kymenlaakson maakuntakaava 2040 on kokonaismaakuntakaava, joka ku-
moaa kaava-alueen aiempien maakuntakaavojen kaavamerkinnät ja niihin liit-
tyvät suunnittelumääräykset.  

 
Maakuntakaavassa 2040 alueen merkintä on taajamatoimintojen alue A, alu-
eella on voimassa myös merkintä akt, jolla osoitetaan alueet, joihin kohdistuu 
seudullisesti ja strategisesti merkittäviä kaupunkikehittämisen ja tiivistämisen 
tarpeita. 
 
Ote maakuntakaava 2040 merkinnän suunnittelumääräyksestä:  
Kehitettävillä ja tiivistettävillä alueilla tulee yhdyskuntarakennetta kehittää 
niin, että elinkeinotoiminnan, asutuksen, kaupan ja muiden palveluiden sekä 
joukko- ja kevyen liikenteen kehittämismahdollisuuksia edistetään. Yhdyskunta-
rakennetta kehittämällä tulee luoda rakenteellisia ja toiminnallisia kokonai-
suuksia kaupunkialueen osakeskusten välille. Alueen vetovoimaisuutta tulee pa-
rantaa kokonaisvaltaisella kaupunkisuunnittelulla alueen ominaispiirteet huo-
mioiden. 
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Ote Kymenlaakson ajantasamaakuntakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen si-
jainti on osoitettu punaisella ympyrällä. 
 
Strateginen yleiskaava 
Kotka-Hamina seudulle on laadittu strateginen yleiskaava, joka Kotkan osalta 
on oikeusvaikutteinen ja tuli voimaan 7.2.2019. Alue on seudun strategisessa 
yleiskaavassa osoitettu intensiivisten taajamatoimintojen alueeksi. Alue on tar-
koitettu tiiviiksi ja laadukkaan kaupunkimaisen rakentamisen alueeksi, joka tu-
keutuu tehokkaaseen joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn sekä moni-
puolisiin palveluihin. Alueelle voidaan sijoittaa asumista sekä kauppa-, liike- toi-
misto- ja palvelutiloja. Alueen pohjoispuolelle vt7 varteen on osoitettu itä-län-
sisuuntainen raideliikenteen selvitettävä yhteystarve sekä pohjois-eteläsuun-
tainen joukkoliikenteen yhteystarve.  
 

 
Ote Kotka - Haminan seudun strategisesta yleiskaavasta. Suunnittelualueen likimääräi-
nen sijainti on osoitettu punaisella ympyrällä. 
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Kotkan yleiskaava 
Kotkan yleiskaava on hyväksytty 19.3.1986. Kotkan yleiskaavassa alue on osoi-
tettu virkistys ja liikennealueeksi. Kaava on oikeusvaikutukseton. 
 

 
Ote Kotkan yleiskaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu punai-
sella soikiolla. 
 
Asemakaava 
Suunnittelualueella on voimassa kaksi asemakaavaa. Asemakaavassa nro 0309 
alueelle on esitetty suojaviheraluetta EV, yleistä pysäköintialuetta LP sekä ylei-
sen tien aluetta LT. Suojaviheralueen läpi kulkee itä-länsisuuntainen ohjeellinen 
jalankululle ja pyöräilylle varattu alueen osa (pp). Vt7 ja Mussalontien varteen 
on osoitettu meluesteen likimääräinen sijainti.  
 
Asemakaavassa nro 0712 alueelle on osoitettu palveluiden korttelialuetta (P) 
sekä katualuetta. Palveluiden korttelialueelle on osoitettu rakennusoikeutta 
4200 k-m2, ja suurin sallittu kerrosluku on II.  
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Ote ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu pu-
naisella soikiolla. 
 
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 25.1.2021. 
 

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 

4.1. Asemakaavan tarve  
Suunnittelualueen eteläosa on osoitettu palvelurakennusten korttelialueeksi, 
jolla sijaitsee kaksi liikerakennusta. Maanomistaja on tehnyt kaavahakemuksen 
liiketoiminta-alueen laajentamisesta.  
 
Lisäksi nykyinen liityntäpysäköintialue suunnittelualueen pohjoisosassa on käy-
mässä ahtaaksi, joten on tarpeen tarkastella pysäköintipaikkamäärän lisää-
mistä. 
 
Nykyinen meluvallin sijainti ei vastaa asemakaavassa osoitettua merkintää. 
Merkintä on tarpeen päivittää vastaamaan toteutettua meluvallia. 
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4.2. Asemakaavan tavoitteet 
Asemakaavan tavoitteena on tutkia liiketoiminta-alueen sekä liityntäpysäköin-
tialueen laajentamista Aittakorventien ja vt 7 välisellä alueella Mussalontien 
varressa. Samalla päivitetään meluvallin sijainti asemakaavassa vastaamaan to-
teutettua. 
 
Tavoitteita voidaan tarkentaa kaavaprosessin aikana. 
 

4.3. Osallistuminen ja yhteistyö 
 
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, Kymenlaakson liitto, 
Meri-Kymen luonto ry, Kotkan ympäristöseura ry, Kymen Vesi Oy, Kymen-
laakson Sähköverkko Oy, Kaakon Alueverkko Oy, Kotkan Energia Oy, Elisa 
Oyj, TeliaSonera Finland Oy, Kymenlaakson Jäte Oy, Kotka-Seura ry, Auris 
Kaasunjakelu Oy, Fingrid Oyj, Gasum Oy, Gasgrid Finland Oy, Cursor, Kymen-
laakson maakunnan liikenneryhmä 

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

 
4.4. Käynnistäminen 

Kaupunkirakennelautakunta on päättänyt hyväksyä asemakaavamuutoksen 
valmistelun kokouksessaan 24.11.2020 § 164. 
 

4.5. Vireilletulo 
Vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta il-
moitettiin kuulutuksella Kotkan kaupungin kotisivuilla sekä lehti-ilmoituksella 
kaupunkilehti Ankkurissa 20.1.2021. Naapureille lähetettiin kirjeitse tieto vireil-
letulosta ja nähtävilläolosta. Viranomaisille ja muille tarpeellisille yhteisöille lä-
hetettiin lausuntopyynnöt. 
 

4.6. Aloitusvaihe 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 20.1. - 19.2.2021. Osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin 8 lausuntoa. Mielipiteitä annettiin 3. Li-
säksi jätettiin yksi adressi. Lausunnon antoivat Fingrid Oyj, Kaakkois-Suomen 
ELY-keskus, Kotkan Ympäristöseura ry, Kymen Vesi Oy, Kymenlaakson museo, 
Kymenlaakson pelastuslaitos, Kymenlaakson Sähköverkko Oy ja Meri-Kymen 
Luonto ry. 
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Fingrid Oyj:n voimajohtoja tai muita toimintoja ei sijoitu kaava-alueelle, joten 
Fingridillä ei ollut huomautettavaa kaavan sisältöön.   
 

Vastine: 
Ei aiheuta toimenpiteitä. 

 
 
Kaakkois-Suomen Ely-keskus lausui, että alueelta ei ole tiedossa erityisiä luon-
nonarvoja, mutta kaava-alue on isolta osin rakentamatonta. Kaakkois-Suomen 
Ely-keskus lausuu, että alueelta tulee tehdä luontoselvitys.  
 
Kaakkois-Suomen Ely-keskus huomautti, että liikenteen sujuvuuden kannalta 
merkittävä kohta on valtatie 7:ltä Mussalontielle laskeutuva ramppi. Rampin 
mahdollisen hetkellisen alentuneen sujuvuuden aiheuttaman jonon kasvami-
nen saattaa aiheuttaa liikenneturvallisuuspuutteen jononpään tullessa yllätyk-
senä moottoritieltä erkanevalle. Nykytiedon mukaan tilanne ei ole todennäköi-
nen. Asia varmistetaan kaavaprosessin yhteydessä laadittavassa liikenneselvi-
tyksessä.  
 
Kaavatyössä tulee pohtia hulevesien käsittely.  
  

Vastine: 
Kotkan ympäristönsuojelupäällikkö suoritti alueella maastokäyn-
nin 14.6.2021. Käynnin perusteella ei todettu lisäinventointien tar-
vetta. Alueella ei todettu sellaisia luonnonsuojelullisia erityisar-
voja, jotka vaikuttaisivat kaavahankkeeseen. Alueen luonnonym-
päristöä on kuvailtu selostuksen kohdassa 3.1.1. 
 
Alueelta on laadittu liikenneselvitys. Liikenneselvitys on huomioitu 
asemakaavaluonnoksen laadinnassa. Liikenneselvitys on asema-
kaavaluonnoksen liiteaineistona.  
 
Kaavaluonnoksen määräyksiin on kirjattu, että hulevesiä tulee vii-
vyttää ja imeyttää tontilla ennen niiden johtamista hulevesiver-
kostoon. Hulevesien käsittelystä ja johtamisesta on esitettävä 
suunnitelma rakennusluvan yhteydessä.  
 
 

Kotkan Ympäristöseura ry lausui, että kaavamuutoksen mukaisen liiketoi-
minta-alueen laajentaminen esitetyn laajuisena soveltuu huonosti pientaloasu-
tuksen välittömään läheisyyteen ja uhkaa metsän asuinalueelle antamaa suojaa 
sekä lähimetsän käyttöä virkistykseen. Mikäli suunnitelma hyväksytään esite-
tyssä laajuudessa, tulisi asuinalueen suojaamiseksi vaatia rakennettavaksi tiuha 
havupuuaita.  
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Vastine: 
Kaavaluonnoksessa on esitetty palveluiden korttelialueen osoitta-
mista liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi ja alueen laa-
jentamista pohjoiseen. Liike- ja toimistorakennusten korttelialu-
een ja Aittakorven asuinalueen väliin on esitetty jätettäväksi noin 
30 metriä leveä metsäinen lähivirkistysalue, joka tulee säilyttää 
luonnontilaisena. Liike- ja toimistorakennusten korttelialueen reu-
naan on osoitettu istutettava alue. Kaavamääräyksessä on edel-
lytetty, että Aittakorven asuinalueen puolelle näkösuojaksi on is-
tutettava puu- ja pensaskasvillisuutta tai rakennettava aita. Li-
säksi edellytetään, että lastaus- ja varastointialueet tulee varus-
taa näkösuojin. 
 
Mussalontien liikenne aiheuttaa melu- ja pienhiukkaspäästöjä. 
Tulevaisuudessa Mussalontien liikennemäärien ennustetaan li-
sääntyvän. Kaavaluonnoksessa esitetty rakentaminen suojaa Ait-
takorven asuinalueita Mussalontien liikenteen melu- ja päästöhai-
toilta. Pääosa rakentamisesta on pyritty sijoittamaan siten, että 
uudisrakentaminen suojaa Aittakorven asuinaluetta sekä Mus-
salontien liikenteen aiheuttamalta melulta ja päästöiltä että ton-
tilla tapahtuvan toiminnan mahdollisesti aiheuttamalta häiriöltä.  

 
 
Kymen Vesi Oy lausui, että suunnittelualueen läpi kulkee yhtiön verkostoa, joka 
tulee huomioida rasitteena asemakaava-alueella. Kiinteistöjen vesihuoltoliitty-
mät on mahdollista rakentaa näistä linjoista.  
 
Hulevesien hallinta tulee huomioida kaavoituksessa, ja huolehtia hulevesien 
asianmukaisesta käsittelystä. 
 

Vastine: 
Kaavaluonnoksessa on esitetty johtorasitteet nykyisten tiedossa 
olevien johtosijaintien perusteella. 
 
Kaavamääräyksiin on kirjattu, että hulevesiä tulee viivyttää ja 
imeyttää tontilla ennen niiden johtamista hulevesiverkostoon. Hu-
levesien käsittelystä ja johtamisesta on esitettävä suunnitelma ra-
kennusluvan yhteydessä. 
 

 
Kymenlaakson museo totesi, ettei suunnittelualueen välittömässä läheisyy-
dessä ole arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä tai -maisemia.  
 
Kaavamuutosalueelta tai sen välittömästä läheisyydestä ei tunneta muinais-
muistolain (295/1693) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muuta ar-
keologista kulttuuriperintöä. Kymenlaakson museo pitää epätodennäköisenä, 
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että alueella sijaitsisi aiemmin tuntemattomia muinaisjäännöksiä tai arkeologi-
sia kohteita. Kymenlaakson museo ei edellytä arkeologisia lisäselvityksiä kaava-
hankkeen yhteydessä. 
 

Vastine: 
Ei aiheuta toimenpiteitä. 
 
 

Kymenlaakson pelastuslaitos lausui, että suunnittelualue on pelastustoimen 
luokittelemaa 2-riskiluokkaa. Kaava-alue tavoitetaan 2-riskiluokan suunnitel-
lussa vasteajassa.  
 
Pelastusviranomaisella ei ole huomauttamista osallistumis- ja arviointisuunni-
telmaan.  
 

Vastine: 
Ei aiheuta toimenpiteitä. 

 
 

Kymenlaakson Sähköverkko Oy lausui, sähköverkkoon kuuluvien johtojen ja lait-
teiden sijoittamista varten tulee varata riittävät tilat. Alueella nykyisin sijaitsevat 
johdot tulee huomioida. Johtojen siirtokustannuksista vastaa tilaaja. 
 

Vastine: 
Merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä. 

 
 

Meri-Kymen Luonto ry katsoo, että kaavoitettava alue on tarkoitettu ensisijai-
sesti palvelemaan lähialueen asukkaiden leikki- ja lähimetsänä, ja alue on kaa-
voitettu suojaviheralueeksi.  
 
Alueen asukkaat käyttävät kevyen liikenteen väylää asioidessaan mm. Pris-
massa. Väylä tukee kaupunkistrategian tavoitetta lisätä pyöräilyä ja jalankulkua 
yksityisautoilun sijaan ja Kotkan tavoitetta siirtyä hiilineutraaliksi kunnaksi.  
 
Alueen jättämisestä virkistysmetsäksi on tekeillä adressi, mikä tulisi huomioida 
päätöksenteossa.  
 
Yhdistys katsoo, että metsäinen alue suojaa alueen asukkaita tuulelta, pölyltä, 
melulta sekä pakokaasuilta, minkä vuoksi alue on kaavoitettu suojaviheralu-
eeksi. 
 
Alueella esiintyy useita lintulajeja sekä eliöstölle tärkeää haapaa. Alueella on 
myös koivuja, mäntyjä ja nuoria kuusia sekä lahomaapuuta. Myös siirtolohka-
reita esiintyy. Metsä antaa suojaa linnuille, eläimille ja muulle kasvustolle sekä 
eliöstölle.  
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Meri-Kymen Luonto ry esittää, että alue jätetään rakentamatta ja otetaan 
osaksi taajamametsien suojeluprosessia.  
 

Vastine: 
Suojaviheralue ei sellaisenaan täytä virkistysalueen vaatimuksia, 
eikä sinne voida mm. osoittaa virkistys- tai ulkoilureittejä. Suoja-
viheralueen pääasiallinen tarkoitus on suojata muita alueita lii-
kenteen tai muun toiminnan melu- ym. haitoilta, ja joita ei sijain-
tinsa vuoksi voida käyttää virkistysalueina. Kaava-alueen voi-
massa olevassa asemakaavassa osoitettu suojaviheralue on tar-
koitettu suojaamaan Aittakorven asuinalueita vt7 ja Mussalontien 
liikenteen melu- ja päästöhaitoilta.  
Asuinalueen ja liike- ja toimistorakentamisen väliin on jätetty noin 
30 metriä leveä metsäinen alue, joka on kaavaluonnoksessa osoi-
tettu lähivirkistysalueeksi. Alue on kaavaluonnoksessa osoitettu 
lähivirkistysalueeksi oletuksella, että uudisrakentaminen suojaa 
Aittakorven asuinalueita Mussalontien liikenteen melu- ja päästö-
haitoilta.  
 
Kaavaluonnoksessa esitetty rakentaminen suojaa Aittakorven 
asuinalueita Mussalontien liikenteen melu- ja päästöhaitoilta. 
Liike- ja toimistorakennusten korttelialueen keskellä on rakennus-
ala osoitettu tontin länsireunaan, jotta uudisrakentaminen suojaa 
Aittakorven asuinaluetta sekä Mussalontien liikenteen aiheutta-
malta melulta ja päästöiltä että tontilla tapahtuvan toiminnan 
mahdollisesti aiheuttamalta häiriöltä. 
 
Kotkan ympäristönsuojelupäällikkö suoritti alueella maastokäyn-
nin 14.6.2021. Alueella ei maastokäynnin perusteella arvioitu ole-
van lisäinventointien tarvetta, eikä sellaisia luonnonsuojelullisia 
erityisarvoja, jotka vaikuttaisivat kaavahankkeeseen. Alueen luon-
nonympäristöä on kuvailtu selostuksen kohdassa 3.1.1. ”Luonnon-
ympäristö”. 
 

 
Osallinen 1 vaatii nykyisen metsän säilyttämistä ennallaan. Suoja-alueen tarve 
ei ole eikä voi olla katoava käsite. Metsä on alueen lasten ja päiväkodin aktiivi-
sessa käytössä ja siellä pesii lukuisia lintulajeja ja oravia.  
 
Mikäli kaavoitus etenee, niin asukkaiden ääni halutaan otettavan huomioon. 
Liiketoiminnasta syntyy päästöjä, melua, valosaastetta jne.  
 
Alue on valikoitunut asuinpaikaksi rauhallisen metsäisen sijainnin perusteella, 
ja metsän katoamisen seurauksena asukkaat joutuisivat muuttamaan. 
 
Mielipide on myös suurempi hätähuuto suojaviheralueiden ja taajamametsien 
puolesta, iso osa Kotkan vetovoimaa on väljä luonnonläheinen asuminen. Osal-
linen 1 katsoo, ettei Jyrkilä Oy:n kaltainen liiketoiminta sovi alueelle eikä tuo 
sille lisäarvoa.   
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Vastine: 
Kaupunkirakennelautakunta on päättänyt käynnistää alueen kaa-
vamuutoksen kokouksessaan 16.11.2020 Jyrkilä Oy Kiinteistöt 
kaavamuutoshakemuksen perusteella.  
 
Kaavamuutoksen valmistelussa pyritään huomioimaan muutok-
sen aiheuttamat vaikutukset. 
 
Suojaviheralue ei sellaisenaan täytä virkistysalueen vaatimuksia, 
eikä sinne voida mm. osoittaa virkistys- tai ulkoilureittejä. Suoja-
viheralueen pääasiallinen tarkoitus on suojata muita alueita lii-
kenteen tai muun toiminnan melu- ym. haitoilta, ja joita ei sijain-
tinsa vuoksi voida käyttää virkistysalueina. Kaava-alueen voi-
massa olevassa asemakaavassa osoitettu suojaviheralue on tar-
koitettu suojaamaan Aittakorven asuinalueita vt7 ja Mussalontien 
liikenteen melu- ja päästöhaitoilta.  
 
Kaavaluonnoksessa esitetty rakentaminen suojaa Aittakorven 
asuinalueita Mussalontien liikenteen melu- ja päästöhaitoilta. 
Liike- ja toimistorakennusten korttelialueiden rakentaminen on 
pyritty sijoittamaan siten, että uudisrakentaminen suojaa Aitta-
korven asuinaluetta sekä Mussalontien liikenteen aiheuttamalta 
melulta ja päästöiltä että tontilla tapahtuvan toiminnan mahdol-
lisesti aiheuttamalta häiriöltä. 
  
Kaava-alue sijaitsee kaupunkirakenteellisesti ja liikenteellisesti 
merkittävällä paikalla vt7 välittömässä läheisyydessä ja hyvien lii-
kenneyhteyksien varrella. Alue jatkaa vt 7 pohjoispuolella olevaa 
liikerakentamisen keskittymää. 
 
 

Osallinen 2 toivoo, että alueen läpi kulkeva kevyen liikenteen väylä säilytetään, 
ja ettei väylää olisi tarpeen siirtää pohjoispuolella sijaitsevan kauniin valkovuok-
komeren takia. 
 
Mahdollinen uudisrakentaminen voitaisiin rakentaa ilmeisesti kaksikerrok-
siseksi. Metsämiehentien asutuksen suuntaan ei tulisi tehdä ikkunoita.  
 
Kulku nykyiselle tontille tulee suunnitella siten, ettei se aiheuta haittaa Aitta-
korventien liikenteelle.  
 
Moottoritien yhteydessä olevaa pysäköintialue on ahdas, ja sitä on hyvä laajen-
taa. 
 

Vastine: 
Kaavaluonnoksessa alueen läpi Metsämiehentieltä Mussalontielle 
kulkeva kevyen liikenteen yhteys on säilytetty. Väylää ei näillä nä-
kymin ole tarpeen siirtää kuin siltä osin kuin se siirtyy kulkemaan 
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Mussalontien varteen osoitettujen liike- ja toimistorakennusten 
korttelialueiden välissä. 
 
Korttelialueiden suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi on osoitettu 
II. Kerrosluku ei kuitenkaan ole sitova, mikä mahdollistaa rakenta-
misen myös yhteen kerrokseen. Liike- ja toimistorakentamisen 
kerroskorkeus on kuitenkin melko tyypillisesti tavallista korke-
ampi, joten yksikerroksinenkin rakennus voi olla korkeampi. Kaa-
vamääräyksessä on esitetty, että Aittakorven asuinalueen puolei-
sille julkisivuille ei saa sijoittaa valomainoksia.  
 
Kaavan yhteydessä on laadittu liikenneselvitys, joka on huomioitu 
kaavaluonnosta laadittaessa. Liikenneselvitys on kaavaluonnok-
sen liiteaineistona.  

 
 
Osallinen 3 kertoo, että kaavamuutos on aiheuttanut lähialueen asukkaissa ah-
distusta ja tyrmistystä.  
 
Jyrkilä Oy:n aluetta on laajennettu kahdessa vaiheessa, mikä on vaikuttanut lä-
heisten asuinalueiden viihtyisyyteen heikentävästi melun lisääntyessä. Ääntä 
vaimentava suojakaista asutuksen ja Mussalontien välissä kaventui. Jyrkilä Oy:n 
muoto toimii nyt kuin ”kuulotorvi” Aittakorventien ja Mussalontien risteyksestä 
koilliseen asutuksen suuntaan.  
 
Talvisin autojen kylmäkäynnistyksen yhteydessä inversion seurauksena sankat 
pakokaasupilvet ajautuvat asutuksen suuntaan.  
 
Liiketoiminnan laadusta riippuen alueen viihtyisyys tulee heikentymään asia-
kasliikenteen lisääntyessä kaventuneen suojakaistan takana edellä mainittujen 
melu-, pöly- ja päästöhaittojen lisääntymisen takia.  
 
Osallinen 3 vastustaa kaavamuutoksen toteuttamista. Suunnittelussa edellyte-
tään otettavan huomioon edellä mainittujen tekijöiden huomioiminen jo ole-
massa olevien haittojen vähentämiseksi ja lisähaittojen syntymisen estämiseksi 
asianmukaisilla ja tehokkailla ratkaisuilla. 
 

Vastine: 
Kaavaluonnoksessa liike- ja toimistorakennusten korttelialueen ja 
asuinrakennusten väliin on jätetty noin 30 metrin levyinen metsä-
alue, joka on osoitettu lähivirkistysalueeksi. Alue tulee säilyttää 
luonnontilaisena. 
 
Rakentaminen on pyritty sijoittamaan siten, että uudisrakentami-
nen suojaa Aittakorven asuinaluetta Mussalontien liikenteen 
melu- ja päästöhaitoilta. Rakennusten sijoittelulla pyritään myös 
vähentämään toiminnasta mahdollisesti asukkaille aiheutuvaa 
häiriötä liikenteen, paikoituksen ja muiden toimintojen sijoittu-
essa pääasiassa rakennusten Mussalontien puoleiselle sivulle. 
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Asemakaavakartassa korttelialueen reunoille on osoitettu istutet-
tava alue. Asemakaavamääräyksiin on kirjattu, että Aittakorven-
tien asuinalueen puolelle on näkösuojaksi istutettava puu- ja pen-
saskasvillisuutta tai rakennettava aita.  
 

 
Adressin ”Säilytetään suojaviheralue Kotkan Aittakorvessa Metsämiehentien ja 
Mussalontien välissä” on allekirjoittanut 146 henkilöä. 
 

Vastine: 
Kaupunkirakennelautakunta on päättänyt käynnistää alueen kaa-
vamuutoksen kokouksessaan 16.11.2020 Jyrkilä Oy Kiinteistöt 
kaavamuutoshakemuksen perusteella.  
 
Kaavaluonnoksessa pyritään yhteensovittamaan tavoitteet ja toi-
minnot sekä huomioimaan muutoksen vaikutukset lähiympäris-
töön. 
 
Saadut lausunnot ja mielipiteet sekä adressi viedään tiedoksi kau-
punkirakennelautakuntaan.  

 
 

4.7. Luonnosvaihe 
 

4.8. Ehdotusvaihe 
 

4.9. Hyväksymisvaihe 
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5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 

5.1. Kaavan rakenne 
 

5.1.1. Mitoitus 
Asemakaavamuutoksella muutetaan palvelurakennusten korttelialuetta, suoja-
viheraluetta, yleistä pysäköintialuetta sekä yleisen tien aluetta liike- ja toimis-
torakennusten korttelialueeksi, lähivirkistysalueeksi, suojaviheralueeksi, ylei-
sen tien alueeksi ja yleiseksi pysäköintialueeksi. 
 
Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 3,4 ha.  
 
Liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K) muodostuu noin 1,9 ha. Liike- 
ja toimistorakennusten korttelialueiden tehokkuusluku on e=0.40. Lisäksi on 
osoitettu rakennusala, jonka rakennusoikeus on 400 k-m2. Tällöin liike- ja toi-
mistorakennusten rakennusoikeutta muodostuu yhteensä noin 8025 k-m2. Suu-
rin sallittu kerrosluku on pääosalla aluetta II, Mussalontien varteen sijoitetun 
yksittäisen rakennusalan suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi on osoitettu I. 
 
Yleisen tien aluetta muodostuu noin 0,4 ha. 
 
Yleistä pysäköintialuetta muodostuu noin 0,3 ha.  
 
Lähivirkistysaluetta muodostuu noin 0,5 ha.  
 
Suojaviheraluetta muodostuu noin 0,3 ha. 
 
 

5.2. Kaavan vaikutukset ja ekologinen tarkastelu 
 

5.2.1. Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
Asemakaavamuutos mahdollistaa uudisrakentamisen nykyiselle rakentamatto-
malle metsäiselle alueelle Mussalontien varressa. Asemakaavamuutos tuottaa 
uutta rakennusoikeutta, mikä muuttaa alueen rakennettua ympäristöä raken-
nusoikeuden toteutuessa. 
 
Asemakaavamuutos kasvattaa alueen rakennusoikeutta, rakennetun alueen 
pinta-alaa ja mahdollistaa nykyistä suuremman rakentamisen määrän. Liike- ja 
toimistorakentaminen jatkaa voimassa olevan asemakaavan palvelurakennus-
ten korttelialueen mahdollistamaa ja toteutunutta rakentamista. Osalla aluetta 
rakentamaton metsäinen suojaviheralue muuttuu liike- ja toimistorakennusten 
korttelialueeksi.  
 
Alue muuttuu rakennetummaksi asemakaavan mukaisen rakentamisen toteu-
tuessa. Muutoksen vaikutukset rakennettuun ympäristöön ovat arviolta vähäi-
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set, sillä alue sijaitsee keskellä rakennettua kaupunkiympäristöä hyvien kulku-
yhteyksien varrella. Alue liittyy vt 7 pohjoispuolella sijaitsevaan kaupalliseen 
keskittymään. 
 
Rakentamisessa pyritään huomioimaan ympäristön kaupunkikuva ja olemassa 
oleva rakennuskanta sekä muutoksen vaikutukset elinympäristöön ja asumis-
viihtyisyyteen.  
 
Korttelialueelle ajo tapahtuu idästä Mussalontieltä sekä etelästä Aittakorven-
tieltä. 
 
Asemakaavamuutos voi mahdollistaa noin 20-30 uutta työpaikkaa.  
 

5.2.2. Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
Asemakaavamuutoksen toteutuessa muuttuu osa rakentamattomasta metsä-
alueesta liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Osa alueesta on jo nyky-
hetkellä rakennettua ja asfaltoitua pintaa. Alue sijaitsee keskellä kaupunkira-
kennetta vilkasliikenteisten väylien varrella. Osa alueesta on jo voimassa ole-
vassa asemakaavassa osoitettu rakentamiseen, liikennealueeksi ja pysäköintiin. 
Kaavan vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön ovat arviolta vähäiset, 
sillä 14.6.2021 suoritetun maastokäynnin perusteella alueella ei todettu sellai-
sia luonnonsuojelullisia erityisarvoja, jotka vaikuttaisivat kaavahankkeeseen. 
 

5.2.3. Vaikutukset liikenteeseen 
Kaavamuutos mahdollistaa liike- ja toimistorakennusten toteuttamisen sekä lii-
tyntäpysäköintialueen laajentamisen. Liike- ja toimistorakentamisen mahdollis-
tamat työpaikat sekä asiakas- ja huoltoliikenne lisäävät alueen ajoneuvoliiken-
nettä. Toiminta voi edellyttää myös raskasta liikennettä. Liikennöinti kortteli-
alueille tapahtuu sekä Mussalontieltä että Aittakorventieltä, mikä lisää näiden 
katuosuuksien liikennemääriä.  
 
Liityntäpysäköinnin laajentaminen lisää henkilöautoliikennettä. Ruuhkaisim-
mat hetket painottuvat linja-autoliikenteen lähteviin ja saapuviin vuoroihin. 
 
Kaavamuutoksen yhteydessä on laadittu liikenneselvitys, joka on kaavaselos-
tuksen liitteenä. 
 

5.2.4. Vaikutukset palveluihin 
Liike- ja toimistorakentaminen tuottaa alueelle uusia palveluita. 
 
Liityntäpysäköinnin laajentaminen parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa. 
 
Alue on hyvin saavutettavissa jalkaisin, pyörällä, julkisella liikenteellä sekä hen-
kilöautolla.  
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5.2.5. Vaikutukset tekniseen huoltoon 
Kaavamuutosalue on liitettävissä olemassa oleviin teknisiin verkostoihin. Muu-
tos ei edellytä uusien verkostojen rakentamista. 

 
5.2.6. Ympäristön häiriötekijät 

 
Ilmanlaatu 
Alue sijaitsee vilkasliikenteisten teiden välittömässä läheisyydessä, ja ajoneuvo-
liikenteen on arvioitu lisääntyvän tulevaisuudessa. Tieliikenteen päästöt saatta-
vat ajoittain heikentää ilmanlaatua alueella.  
 
Liikenteen melu 
Valtatie 7 sekä Mussalontien liikennemelu ulottuvat suunnittelualueelle. E18 
moottoritiehankkeen yhteydessä on tehty liikennemeluselvitys (Sito Oy, Ram-
boll 2009). Selvityksen mukaan vuoden 2040 ennustetilanteessa suunnittelu-
alueen eteläosassa melutaso on alle 55 dB tai 55 - 60 dB. Mussalontien varressa 
sekä suunnittelualueen pohjoisosassa melu-taso on yli 60 dB. Aivan tie- ja katu-
alueiden tuntumassa melutaso ylittää 70 dB. Vt 7 reunassa on meluvalli. 
 
Valtatie 7 keskimääräinen vuorokausiliikenne on 30 000 ajon/vrk. Ennustetilan-
teessa 2030 vuoden keskimääräinen liikennemäärä on jopa 50 000 ajon/vrk. 
 
Kaavamuutoksessa meluesteen merkintä on osoitettu vastaamaan toteutettua 
meluvallia. Meluvalli säilyy. Asemakaavamuutoksen mahdollistaman uudisra-
kentamisen rakennusalat on pyritty sijoittamaan siten, että rakennukset suo-
jaavat Aittakorven asuinalueita Mussalontien liikenteen melu- ja päästöhai-
toilta.  
 
Pilaantunut maaperä  
Kiinteistön 285-16-1-1 (Aittakorventie 2) eteläosassa on ollut polttoaineen ja-
kelutoimintaa, joka on päättynyt.  
 
Kohteesta on laadittu ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta. Ilmoi-
tuksen pohjalta Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on tehnyt päätöksen 
(18.10.2002) kunnostustyön tavoitepitoisuuksille. Kunnostustyön edetessä 
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus muutti päätöksellään tavoitepitoisuuksia. 
Työ toteutettiin massanvaihtona 13. - 31.10.2005. Alueelta poistettiin työn yh-
teydessä polttoaineen jakeluun liittyviä rakenteita. Rakennus- ja kaivuteknisistä 
syistä kaivantoja ei voitu laajentaa niin, että kaikissa kaivantojen seinissä olisi 
päästy alle SAMASE-raja-arvojen, joten kaivantojen seinämiin jäi paikoin lupa-
ehdot ylittäviä jäännöspitoisuuksia.  
 
Kotkan kaupungin ympäristöviranomaiset ovat 19.10.2005 käydyn työmaakat-
selmuksen perusteella antaneet luvat lopettaa kaivutyöt kaivu- ja rakennustek-
nisistä syistä. Lupa velvoitti eristämään pilaantuneiksi jäävät seinämät. Lupa 
varmistettiin Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselta.  
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Kaivantojen seinämät eristettiin suodatinkankaalla jäännöspitoisuudet ylittä-
vien seinämien osalta.  
 
Tontin pohjoisosassa on edelleen polttoaineen jakelutoimintaa. 
 
Polttoaineen jakelutoiminnasta johtuen alueella voi olla pilaantuneita maa-alu-
eita. Asemakaavaan on kirjattu määräys maaperän pilaantuneisuuden selvittä-
mistarpeesta. 
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5.2.7. Energia- ja ilmastovaikutukset 
Energia- ja ilmastoasioiden huomiointi kaavassa. 
 

Aihe Arvio 

YHDYSKUNTARAKENTEEN EHEYTYMINEN 3 
Perustelut: Rakentaminen tapahtuu keskellä olemassa olevaa 
kaupunkirakennetta. Osa alueesta on jo rakennettu. Uudisraken-
taminen jatkaa ja tiivistää olemassa olevaa yhdyskuntaraken-
netta. Uudisrakentaminen tukeutuu olemassa olevaan yhdys-
kuntarakenteeseen ja sijaitsee palveluiden sekä joukkoliikenteen 
palvelualueella. Rakentaminen toteuttaa maakuntakaavan ja 
Kotkan strategisen yleiskaavan tavoitteita. Asemakaava on osin 
ristiriidassa Kotkan yleiskaavan kanssa. Yleiskaava on oikeusvai-
kutukseton. 
 

 

ALUEEN JOUKKOLIIKENNEYHTEYDET / -OLOSUHTEET 3 
Perustelut: Kaava-alueen joukkoliikenneyhteydet ovat hyvät. Lä-
himmät linja-autoliikenteen pysäkit sijaitsevat suunnittelualueen 
vieressä Mussalontiellä kävely- ja pyöräteiden yhteydessä. Kau-
koliikenteen pysäkit sekä niihin liittyvät liityntäpysäköintialueet 
ovat suunnittelualueen pohjoisosassa sekä vt 7 pohjoispuolella. 
Liityntäpysäköintialueen laajentaminen kasvattaa linja-autolii-
kenteen palvelutasoa. 
 

 

KÄVELYN JA PYÖRÄILYN OLOSUHTEIDEN HUOMIOINTI  3 
Perustelut: Mussalontien varressa kulkee kävely- ja pyörätie ete-
lään kohti Mussaloa ja edelleen Kotkansaarelle sekä pohjoiseen 
kohti Sutelan kauppakeskusta. Aittakorventien reunassa on kä-
vely- ja pyörätie. Mussalontien yli on suojatiet. Suunnittelualu-
een läpi kulkee kävely- ja pyörätie Metsämiehentieltä Mussalon-
tielle. 
 

 

KESTÄVIEN ENERGIARATKAISUJEN MAHDOLLISTAMINEN 3 
Perustelut: Kaava-alueen pohjoisosassa sekä Mussalontien ja 
Aittakorventien varressa kulkee kaukolämmön putki. Maakaasu-
putki kulkee suunnittelualueen läpi Metsämiehentieltä Mus-
salontielle. Myös maalämpö uusiutuvana lämpöenergiana on 
varteenotettava vaihtoehto. Kattorakenteisiin on mahdollista to-
teuttaa aurinkokeräimiä. 
 

 

 
*Asteikko:  
0 toteutuu heikosti   
1 toteutuu kohtalaisesti  
2 toteutuu hyvin 
3 toteutuu erinomaisesti  
? ei arvioitavissa / ei arvioitu 
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6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

6.1. Toteuttaminen 
Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa kaavan saatua lainvoiman. 


