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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT  

  

1.1 Tunnistetiedot  

Tapiontien ympäristö sekä Karhulan paloasema, asemakaava sekä asemakaavan muutos, 

kaava nro 0818, koskee Kotkan kaupungin kaupunginosia 32. Helilä, 33. Rauhala sekä 47. 
Otsola. Kaavan valmistelijana toimii kaavoitusarkkitehti Oskari Orenius, tel. 040 358 8831, 

oskari.orenius@kotka.fi. Kaava on tullut vireille 9.12.2020. 

 

 1.2 Kaava-alueen sijainti  

  

Suunnittelualue sijaitsee E18 moottoritien ja Tapiontien eritasoliittymän eteläpuolella. 

Alueen länsireunalla kulkee pohjois-eteläsuuntainen Tapiontie. Aluetta rajaavat idän 
puolelta Suurniitynpellot sekä Suurniitynoja. Pohjoisesta suunnittelualuetta rajaa 

Muuralankuja ja etelästä Itärannankatu. Suunnittelualueen tuntumassa Tapiontien 

länsipuolella sijaitsee Kotkan jäähalli.  

 

Asemakaavoitettava alue on kokonaisuudessaan noin 17,7 hehtaaria.  

  

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus  

  

Karhulan paloasema, asemakaava ja asemakaavan muutos (0818)  

  

Asemakaavan sekä asemakaavan muutoksen laatimisen lähtökohtana on olla osaltaan 

mahdollistamassa Karhulan paloaseman rakentaminen sille soveltuvimmaksi katsottuun 

paikkaan. Kaavaillun paloaseman ympäristöä tutkitaan myös laajemmin mm. 

liikenneturvallisuuden, luonnonolosuhteiden sekä liikerakentamisen osalta. 

 

  1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista  

 

1. Asemakaavakartta merkintöineen ja määräyksineen  

2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1.7.2020, päivitetty 7.6.2021  

3. Asemakaavan seurantalomake 

4. Karhulan tukipaloaseman alueen luontoselvitys, Kotkansiipi 2020 

 

1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista  

  

1. Tarveselvitys, Karhulan paloasema, Kotkan kaupunki 2018  

2. Hankesuunnitelma, Karhulan paloasema, Kotkan kaupunki, 2020  

3. Maaperän pohjatutkimukset, Kotkan kaupunki, 2018  

4. Luontoselvitys, Kotkan tukipaloaseman alueen luontoselvitys, Kotkansiipi 2020 

5. Rakennettavuusselvitys, Otsonkallion alue, Kotka, Kymen Sipti Oy 2020 

 

2 TIIVISTELMÄ  

Kymenlaakson pelastuslaitoksen toimintavarmuus edellyttää kolmea paloasemaa Kotkan ja Haminan 

alueelle. Kotkansaarella ja Haminassa olevia paloasemia täydentämään tarvitaan kolmas asema, joka 
samalla korvaa Jylpyn sisäilmaongelmista kärsineen paloasemarakennuksen. Suunnitelmien mukaan 

uuteen kolmanteen asemaan keskitettäisiin myös seudullisia tuki- ja päivystystoimintoja. 2018 

laaditun tarveselvityksen mukaan aseman sijainnin tärkein kriteeri on ympäröivän yhdyskunnan ja 
paloaseman välinen saavutettavuus. Tarveselvityksen mukaan uuden aseman tulee sijoittua siten, 

että Etelä-Kymenlaakson yhdyskuntarakenteen asukaskeskittymät sekä alueen riskikohteet ovat 

tavoitettavissa mahdollisimman nopeasti. Edellä mainittujen sijaintikriteerien pohjalta on Karhulan 
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alue todettu sopivimmaksi sijoituspaikaksi uudelle asemalle. Karhulan ympäristössä arvioitiin useita 

E18 moottoritien tuntumassa olevia rakentamispaikkoja, joista soveliaimmaksi osoittautui Kotkan 

jäähallia vastapäätä oleva rakentamaton kaupungin omistama maa-alue. Tarveselvityksen mukaan 
uuden paloasemarakennuksen laajuudeksi on arvioitu noin 4000k-m². Vuonna 2020 

valmistuneeseen hankesuunnitelmaan tarvittavaksi pinta-alaksi on laskettu n. 3500k-m². Lisäksi 

asema tarvitsee toimiakseen laajan pihan, harjoitusalueen sekä kaksi ajoneuvoliittymää 

katuverkkoon, toinen hälytys- ja toinen ei-kiireellistä ajoa sekä asiakasliikennettä varten. Lisäksi 

tarvitaan Etelä-Kymenlaaksosta nykyisin puuttuva tarkoituksenmukainen helikopterin 
laskeutumispaikka. Asemakaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa uuden paloasemarakennuksen 

sekä sitä ympäröivien tukitoimien rakentaminen valittuun paikkaan Kotkan Rauhalan 

kaupunginosaan.  

 

Asemakaavalla pyritään parantamaan alueen liikenneturvallisuuden puutteita sekä edistämään 

alueen aiemmin kaavoitettuja ja toteutumattomia liikennejärjestelyjä. 

 

Liikenteellisesti sekä yhdyskuntarakenteellisesti hyvin sijoittuneella alueella on mahdollisuus 
toteuttaa myös uusia kaupallisia hankkeita. Uusien liiketonttien sijoittumista alueelle tukevat 

erinomaiset liikenneyhteydet, moottoritien eritasoliittymän sekä Karhulan keskustan läheisyys, 

ympäröivät laajat asuinalueet, jo olemassa olevat useat liikeyritykset sekä alueen laajat 
rakentumattomat peltoaukeat. Kaupunki on hankkinut viime vuosina omistukseensa alueella olevia 

viljeltyjä kiinteistöjä. Uusia liikerakentamisen paikkoja arvioidaan kaavassa Tapiontien varrella 

olevilla, tien itäpuoleisilla peltoalueilla.  

 

Kaavaa varten on tutkittu peltoalueiden pohjaolosuhteita ja niiden soveltuvuutta 

pientalorakentamiseen. Suurniityn ja Suurniitynojan alueen avointa ja maisemakuvallisesti arvokasta 

ympäristöä voidaan säilyttää verrattain matalalla liikerakentamisella.   

 

Kaava-alueelta lähtevän Luovin kuntoradan merkittävyyttä ja monipuolisuutta liikuntapaikkana 

voidaan kehittää tukemaan lähialueella sijaitsevien kahden jäähallin lisäksi Katajaisten 

harjoitusjalkapallokenttää, Karhulaan rakennettavaa uutta alakoulua sekä päiväkotia, 
Kumparepuiston liikunta-aluetta sekä tulevaisuudessa myös paloasemaa. Luovin kuntoradan 

alkupäähän toteutettava ulkokuntoilualue palvelisi lukuisia eri käyttäjäryhmiä arjen ja vapaa-ajan 
tarpeissa.  

 

Alueen kaavoittaminen ja rakentuminen edellyttävät ympäristön olosuhteiden selvittämistä. 

Kaavoituksen ja Paloaseman hankesuunnittelun yhteydessä on alueella selvitetty luonto-olosuhteita 

ja maaperän kantavuutta. Tarvittaessa on selvitettävä myös maaperän pilaantuneisuutta sekä alueen 

hulevesiolosuhteita. Tavoitteena on, että nykyinen peltoalue rakentuu ympäröivää yhdyskuntaa 

tukevaksi palvelualueeksi.  

 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet  

 

29.10.2013 Pelastustoimen palvelutasopäätös 2014 - 2017 / 2020 

7.12.2017 Etelä-Suomen aluehallintovirastolta selvityspyyntö Kymenlaakson pelastuslaitokselle 
palvelutason puutteista.  

11 / 2018 Tarveselvitys, Karhulan paloasema, valmistuu (KH, 413§, 17.12.2018). Selvityksen 

mukaan soveltuvin sijainti uudelle paloasemalle on Tapiontien varrella Kotkan jäähallia 

vastapäätä. 

5.6.2020 Hankesuunnitelma, Karhulan paloasema, valmistuu. Hankesuunnitelmassa paloaseman 

sijaintipaikaksi tarkentuu Tapiontien ja Itärannankadun risteykseen jäävä metsäalue 

sekä peltoaukea.  
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12/ 2020 Paloaseman rakentamisen mahdollistava asemakaavoitustyö vireille. Aseman 

ympäristöä arvioidaan laajempana kokonaisuutena. Osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma.  

6/ 2021  Asemakaavaluonnos sekä asemakaavaselostusluonnos asetetaan julkisesti nähtäville. 

10 / 2021 Asemakaavaehdotus sekä asemakaavaselostusehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. 

11-12/ 2021 Asemakaavan päätöksenteko 

 

 

2.2 Asemakaavan muutos  

Asemakaavan muutos mahdollistaa Karhulan paloaseman toteuttamisen sekä 

liikerakentamista Otsolantien pohjoispuolelle nykyisen liikerakentamisen yhteyteen. 

Asemakaavassa tutkitaan myös liikerakentamisen lisäämistä Tapiontien varteen.  

 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen  

Tavoitteena on, että asemakaavan tultua voimaan Karhulan paloaseman ja 

liikerakentamisen toteuttaminen voi alkaa paloaseman aikataulun mukaisesti vuosien 

2022 - 2023 aikana. 

  

3 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT  

  

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista  

  

3.1.1 Alueen yleiskuvaus  

  

Kaava-alue muodostuu alavista viljellyistä peltoalueista, metsittyneistä pelloista sekä 

moreenikumpareilla sijaitsevista metsäalueista. Lännessä aluetta sivuaa Tapiontie, joka 
yhdistää mm. etelässä sijaitsevan Sunilan alueen moottoritiehen. Idässä peltoaukeiden 

keskellä virtaa Suurniitynoja, joka on kaava-alueen raja Kyyhkylänkujan eteläpuolella. 

Kyyhkylänkujan ja Tapiontien risteyksessä on liiketiloja. Kaava-alueen pohjoisrajalla sijaitsee 
kookkaista halleista muodostuva liiketilojen keskittymä. 

  

3.1.2 Luonnonympäristö  

  

Karhulan paloaseman asemakaava- ja asemakaavamuutosalueen luonnonympäristö 

muodostuu pohjois-eteläsuuntaisesta Suurniitynojasta sekä ojaa ympäröivästä alavasta 

peltoalueesta. Suurniitynoja on mahdollisesti jäänne jääkauden jälkeen paikalla olleesta 
laajemmasta koko laakson käsittäneestä jokiuomasta. Käytännössä koko alue on entistä 

joenpohjaa ja nykyisin osin viljeltyä ja osin metsittynyttä peltoa.  

Kaavamuutosalueen keskellä Kotkan jäähallia vastapäätä sijaitsee alueen ainoa korkeampi 
kohta. Muusta ympäristöstä kohoaa noin 150 metriä halkaisijaltaan oleva kumpare, jonka 

rinteillä ja laella kasvavat myös alueen ainoat suuremmat havupuut. Kumpareen eteläreuna 

muodostuu ilmeisesti jääkauden aikaisesta DeGeer-moreeni-röykkiömuodostelmasta. Suuria 

sammalpeitteisiä lohkarekiviä on noin 5 metriä korkeana muurimaisena nauhana 150 metrin 

matkalla.  

Luontoselvitys Kotkansiipi on laatinut alueelle luontoselvityksen kesäkuussa 2020. Selvityksen 

mukaan alue on suurelta osin kulttuurivaikutteista lehtoa. Selvitys suosittaa säästämään 
alueen lehtoja lähivirkistysalueina sekä koulujen opetuskohteina. Suosituksen mukaan 

lisäselvityksien tekeminen saattaa olla tarpeen, mikäli arvokkaiksi todettuihin 
elinympäristöihin kohdistuu merkittäviä maankäytön muutoksia, rakentamista tai hakkuita. 

Luontoselvityksessä alueella todettiin esiintyvän haitallista vieraslajia Komealupiinia (Lupinus 

polyphyllus), jonka siemeniä sisältävät maamassat tulee käsitellä asianmukaisesti siten, että 
estetään lajin leviäminen. 
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Ylhäällä kuvassa Suurniitynpeltojen alue vuonna 1963. Kuvassa keskellä kaavamuutosalueella oleva 

kumpare. Alhaalla Suurniitynojaa sekä lohkaremuodostelmaa kumpareen eteläreunalla.  

 

3.1.3 Rakennettu ympäristö  

 

Heikot perustamisolosuhteet ovat muokanneet kaavamuutosalueesta rakennetun ympäristön 
sijaan viljeltyä peltoa, metsiköitä sekä kulkuväylien pohjia. Merkittävimmät alueella olevat 

väylät ovat pohjois-eteläsuuntainen Tapiontie sekä siitä haarautuvat itä-länsisuuntaiset 

kokoojakadut: Muuralankuja, Kyyhkylänkuja sekä Itärannankatu. Alueella ei aiemminkaan ole 
juurikaan sijainnut tilakeskuksia, vaan rakentaminen on ollut lähinnä maanviljelyyn liittyvää 

kevyttä rakentamista.  

Alueella on sijainnut 1900-luvun alkupuoliskolla ampumarata. Suojeluskunnan ylläpitämällä 

ampumapaikalla oli kaksi erilaista rataa, 50 metrin pistoolirata sekä 300 metrin kiväärirata. 

Alueella oli myös ampumaradan huoltorakennuksia sekä ampumakatoksia. Radasta on jäljellä 

muutama kivijalka sekä kivääriradan näyttösuojan betoninen muuri. Pistooliradan suojavallina 

hyödynnettiin alueella olevaa muurimaista lohkaremuodostelmaa. Alueen lävistää edelleen 

kivääriradan reunaa mukaileva 5 kilometrin päähän Luoviin johtava kuntorata. 

Kaavamuutosalueella ja sen tuntumassa oleva rakentaminen on keskittynyt kahdelle alueelle, 
Muuralankujan ja Kyyhkylänkujan varrelle. Rakennukset ovat lähinnä 1970-luvulla 

rakennettuja liikerakennuksia mm. autokauppaa sekä teollisuutta palvelevia erikoisliikkeitä. 

Kaava-alueella on vain yksi asuttu rakennus, Kyyhkylänkujan ja Tapiontien risteyksen 

tuntumassa, asemakaavaan merkityllä teollisuustontilla. Kaavamuutosalueen tuntumassa 
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Tapiontien toisella puolella sijaitsee Kotkan jäähalli sekä jalkapallon harjoituskenttänä toimiva 

Katajaisten kenttä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ylhäällä Suurniityn alueen halkaiseva Tapiontie. Tie syöttää Sunilan ja osin Karhulanniemen 

teollisuusalueita sekä Karhulan eteläisiä asuinalueita. Oikealla Suurniitynojan ylittävä Luovin kuntoradan 

silta. Alhaalla vasemmalla vanhan ampumaradan näyttösuojan rakenteita. Oikealla alueen 

liikerakentamista. Useita muutoksia kokenut automyymälä on alun perin vuodelta 1973. 

 

 

Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella  

  

Kaava-alueen väestö on aina ollut vähäistä, koska maa-aluetta on hyödynnetty maa- ja 

metsätalouden harjoittamiseen. Asumisen vähyyteen alueella on oletettavasti 

vaikuttanut myös heikot perustamisolosuhteet ja ajoittainen tulviminen. Kaava-alueella 

on nykyisin ainoastaan yksi asuinrakennus, joka sijaitsee liikerakennusten läheisyydessä 

Tapiontien ja Kyyhkylänkujan risteyksen lähellä. 

 

Yhdyskuntarakenne  

  

Kaava-alue on valtaosaltaan maa- ja metsätalousaluetta, jossa viljellyt pellot sijaitsevat 

alavilla savimailla ja metsäiset vyöhykkeet maastosta kohoavilla kumpareilla. Rakennettu 
ympäristö muodostuu muutamasta noin 1970- ja -80-luvuilla valmistuneesta 

liikerakennuksesta sekä yhdestä 1950-luvulla rakennetusta asuinrakennuksesta. Alueella 

on kaksi kunnallistekniseen huoltoon liittyvää rakennusta. 
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Palvelut  

  

Kaava-alueen palvelut ovat erikoisliikkeiden tarjoamia. Lähimmät muut palvelut ovat 
kaava-alueen ulkopuolella Tapiontien länsipuolella. Palveluihin kuuluvat mm. jäähallit ja 

jalkapallon harjoituskenttä. Lähin päivittäistavaran liike sijaitsee Rauhalassa noin 400 

metrin etäisyydellä. Kaava-alueen pohjoispuolella on autokauppoja ja muita suuria 
hallimaisia toimitiloja vaativia liikeyrityksiä. 

 

Työpaikat, elinkeinotoiminta  

  

Kaava-alueella on muutama autokauppaa ja teollisuutta palvelevaa erikoisliikettä sekä 

kaksi erikoistunutta vaatekauppaa. Erikoisliikkeet muodostavat kaava-alueen työpaikat. 

Maa- ja metsätalous ja erityisesti peltoalueet tarjoavat työpaikan metsäalan 
ammattilaisille ja vuokraviljelijöille. 

 

Virkistys  

  

Kaava-alueen keskivaiheilla sijaitsevasta metsästä alkaa ulkoilureittiyhteys peltoalueiden 

poikki Luovin ulkoilualueelle. Tapiontien varren metsässä sijaitsee myös jääkauden 

synnyttämä reunamuodostuma, DeGeer moreeni, joka luo virkistysalueelle 

mielenkiintoisen luonnonmonumentin. Kapeat lähivirkistysalueet kaava-alueen 

pohjoisosasta etelään Suurniitynojaan rajoittuen mahdollistavat vihreän 

reunavyöhykkeen muodostamisen liikekortteleiden ja koillisosan aukean peltoalueen 
väliin. 

  

Liikenne  

  

Kaava-aluetta sivuava Tapiontie on seututie, joka yhdistää eteläiset kaupunginosat 

moottoritiehen. Tie on verrattain vilkasliikenteinen ja tiellä kulkee raskasta liikennettä 

mm. Sunilan teollisuusalueelle. Kyyhkylänkuja yhdistää pientaloasuntoalueen kaava-

alueen itäpuolella Tapiontiehen ja Rauhalan sekä Karhulan palveluihin. Kyyhkylänkuja 

palvelee myös liikerakentamisen kortteleita sekä yksittäistä asuinrakennusta kaava-

alueen keskivaiheilla. Etelässä kaava-alue rajautuu Itärannankatuun, joka yhdistää 

pientaloalueen Tapiontiehen. 

  

Olennainen osa kaavan liikenteen järjestelyitä on liikenneturvallisuuden parantaminen 
vähentämällä risteyksiä Tapiontiellä ja selkeyttämällä liikenteen reittejä liikekortteleihin. 

 

Pyöräliikenteen olosuhteita ei muuteta tässä kaavassa koska pyörätieyhteys eteläisistä 

kaupunginosista pohjoiseen kulkee Tapiontien länsipuolella. 

 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaisjäännökset  

  

Kaava-alueella ei ole tiedossa muinaisjäännöksiä. 

  

Tekninen huolto  

  

Kaava-alue on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemärijärjestelmään sekä muihin 

kunnallisteknisiin järjestelmiin.  
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Kartta kaava-alueen vesijohto- ja viemäriverkostosta, kaukolämpöverkosta ja 

maakaasuputkista sekä sähköverkostosta. 

 

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt  

  

Kaava-alueen ympäristöhäiriöt rajoittuvat liikenteen meluun. 

        

Melu  

  

Liikenteen aiheuttamat ympäristöhaitat, kuten melu ja päästöt ovat tavanomaisia. 

Kaavassa ei osoiteta asumista, laajoja virkistysalueita, vapaa-ajan asumista tai muita 

melulle herkkiä toimintoja teiden lähelle. Kaavan mahdollistama rakentaminen on 

liikerakentamista ja paloaseman toteuttamista, jotka eivät aiheuta tavanomaista 
toimintaa enempää melua. Paloasemalta lähtevä hälytysajo aiheuttaa hetkellistä melua. 

Paloaseman kortteliin osoitettu helikopterin laskeutumispaikka aiheuttaa hetkellistä 

melua silloin, kun palo- ja pelastustehtävä vaatii helikopterin. Helikopterin 
laskeutumispaikkaa lähimpänä oleva asutus sijaitsee noin 200 metrin etäisyydellä. 
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3.1.4 Maanomistus  

  

Kaava-alueen maanomistus on osin Kotkan kaupungin ja osin yksityisessä omistuksessa. 

 

 

 
 

Kartta maanomistuksesta. Ruskehtavalla värillä on osoitettu kaupungin maanomistus ja 

valkoisella yksityinen maanomistus. 
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3.2 Suunnittelutilanne  

  

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset  

  

Maakuntakaava  

 

 
 

 Ote Kymenlaakson maakuntakaavasta 2040. Kaava-alueen rajaus on likimääräinen. 

 

Kymenlaakson maakuntavaltuusto hyväksyi Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 

kokouksessaan 15.6.2020. Maakuntakaavassa kaava-alue on merkitty taajamatoimintojen 

alueeksi. Ympäröivät Tapion- sekä Ahlströmintie on merkitty seututeiksi (st). Kaava-alueen 
pohjoispuolella kulkeva E18 tie on merkitty moottoritieksi mo. Rakentamaton Otsolantie 

on merkitty suunnitelluksi seututieksi (st_s). Kaava-aluetta ympäröivät Karhulan keskustan 

keskustatoimintojen alue (C), Karhulanniemen teollisuus- ja varastoalue (T) sekä itäisen 
Kotkan virkistysalue (V). Kaava-alueesta etelään sijoittuu Karhulan teollisuuspuistossa 

toimivan yrityksen seveso-konsultointivyöhykkeen raja (sev).  
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Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaava  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ote Kotkan-Haminan seudun strategisesta yleiskaavasta 2040. Kaava-alueen rajaus on 

likimääräinen. 

 

Seudun oikeusvaikutteinen strateginen yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 

20.8.2018. Strategisessa yleiskaavassa, on alue merkitty taajamatoimintojen alueeksi. 

Alueen länsipuolella Karhulan keskustassa on keskustatoimintojen ja intensiivisten 

taajamatoimintojen alueet. Ympäröivät tieyhteydet on merkitty seututeiksi, sekä 

joukkoliikenteen kehityskäytäviksi. Tapiontietä myötäilee seudullinen retkipyöräilyreitti. 

Kaava-alueen lävistää myös raideliikenteen selvitettävä yhteystarve. Kaava-aluetta 

ympäröivät itäisen Kotkan uudet tiivistyvät asuinalueet. Alueen tuntumaan on merkitty 

myös itään suuntautuva taajama-alueen pitkän aikavälin laajenemissuunta.  
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Yleiskaava  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Ote Kotkan yleis- sekä Otsola-Itäranta osayleiskaavasta. Kaava-alueen rajaus on likimääräinen. 

 

Tapiontien itäpuolella on voimassa kaupunginvaltuuston 24.8.1994 hyväksymä Otsola-

Itäranta oikeusvaikutukseton osayleiskaava. Tapiontien länsipuolella on voimassa 

kaupunginvaltuuston 19.3.1986 hyväksymä Kotkan oikeusvaikutukseton yleiskaava. 

Tapiontien itäpuoli on merkitty liikerakennusten ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien 

teollisuusrakennusten alueiksi (KL-1) sekä (KL-2). (KL-2) alueelle on merkitty 

päivittäistavaramyymälän sekä automarket-tyyppisen suurmyymälän kielto. Sen sijaan 

sallituksi on merkitty moottoriajoneuvojen huoltoasema. Pohjoispuolen (KL-1) 

liikerakentamispaikkoihin on merkitty suositus, jonka mukaan alue on tarkoitettu lähinnä 

liikennettä aiheuttaville tai tilaa vaativille auto-, liikenne-, rakennus- ja 

teollisuuspalvelualan rakennuksille sekä työpaikkojen vaatimille palvelutiloille. Tapiontien 

länsipuoli on merkitty ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman teollisuuden alueeksi (TY). 

Ympäröivät peltoalueet ovat merkinnällä (MV) maatalousalue, joka tulee pyrkiä 

säilyttämään maisemallisesti avoimena. 
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Asemakaavat  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Ote alueen ajantasaisesta asemakaavasta. Kaava-alueen rajaus tarkentuu kaavoituksen edetessä.  

 

Asemakaava- ja asemakaavamuutosalue on pääosin asemakaavoittamatonta metsä ja 

peltoaluetta. Alueen pohjoisosassa, Muuralankujan varrella on liikerakennusten 

korttelialue (KL) sekä lähivirkistysalue (VL). Kaava-alueen lävistää toteuttamaton 

Otsolantien katualue. Otsolantien pohjoispuolella on kaavoitettu liikerakennusten 

korttelialue (KL), sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman teollisuuden korttelialue (TY). 

Tapiontien länsipuolella oleva laaja alue on asemakaavaan merkitty urheilu- ja 

virkistyspalveluiden alueeksi (VU). Alueen lähituntumassa on myös useisiin eri kaavoihin 

merkittyjä asuinalueita. 
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Rakennusjärjestys  

  

Kotkan kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty valtuustossa 25.9.2017 ja tullut 

voimaan 1.1.2018. 

 

Rakennushankkeita 

 

Kaava-alueella on käynnissä paloaseman kaavoitushankkeen sekä kaavoitettujen 

rakentamattomien liikenneyhteyksien toteuttamisen lisäksi mahdollisia kaupallisia 

hankkeita. Lähellä sijaitseva moottoritien liittymä sekä laajat rakentamattomat 

peltoalueet tukevat pyrkimystä sijoittaa alueelle uutta, olemassa olevaa täydentävää 

liikerakentamista. 

 

Etelä-Kymenlaakson tukipaloaseman hankeselvitys  

 

Kotkan kaupunki sekä alueellinen pelastusviranomainen ovat yhdessä laatineet Etelä-

Kymenlaakson alueen tukipaloaseman hankeselvityksen. Selvityksessä on arvioitu 

paloaseman sijaintia, rakentamisen laajuutta, teknisiä ominaisuuksia ja toimintavarmuutta 

sekä vaikutuksia ympäröivään yhdyskuntaan. 

 

Otsontien rakennushanke 

 

Itäisen Kotkan ”kehätie”, Otsontie on ollut mukana eri tason kaavoituksessa vuosien ajan. 

Tiehanke yhdistäisi laajasti Karhulan, Ristinkallion, Otsolan ja Rauhalan alueita toisiinsa. 

Tien rakentamisen ajankohta on tulevaisuudessa, mutta pieni osa tiestä kuuluu nyt 

kaavoitettavaan alueeseen. 

 

Maaperän riskikohteet 

 

Alueen tuntumassa on sijainnut viime vuosisadan alkupuolella kaksi ampumarataa 50 

metrin pistoolirata sekä 300 metrin kiväärirata. Maaperän mahdollista pilaantuneisuutta 

tulee arvioida kaavatyön yhteydessä, mikäli riskikohteiden alueelle osoitettava 

maankäyttö sitä edellyttää. 

 

Maaperän kantavuus 

 

Kaava-alue on lähes kauttaaltaan entistä joenpohjaa. Lisäksi ympäristössä on savimaiden 

läjityspaikkoja, joten maaperän kantavuuden vaikutuksia rakentamiseen tulee selvittää 

kaavoituksen yhteydessä. Alueella on suoritettu vuoden 2020 aikana maaperän 

koekairauksia suunnitellun paloaseman alueella sekä pohjoisempana peltojen alueella. 

 

Hulevedet 

 

Alueen kumpuileva, mutta varsin alava maanpinta on aika ajoin aiheuttanut kaava-alueen 

tuntumassa ongelmia hulevesien johtamisessa. Alavasta maanpinnasta johtuen on alueen 

kaavoituksessa sekä alueelle rakennettaessa huomioitava myös meritulvan mahdollisuus.  
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Luontoselvitys 

 

Paloaseman ympäristössä on suoritettu luontoselvitys 2020 kesän ja syksyn aikana. 

Luontoselvityksen on laatinut Kotkansiipi, Petri Parkko. 

 

Tonttijako ja -rekisteri  

  

Tilat ja tontit ovat kiinteistörekisterissä.  

  

Pohjakartta  

  

Pohjakarttaa ylläpitää ja täydentää Kotkan kaupungin Kaupunkisuunnittelun mittaus- ja 

kiinteistötoimi.  

  

Rakennuskiellot  

  

Alueella ei ole rakennuskieltoa.   

  

 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET  

  

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve  

  

Tarve asemakaavan laatimiselle on mahdollistaa uuden paloaseman rakentaminen Karhulan alueelle ja 

samalla tutkia liike- ja toimitila rakentamisen lisäämistä alueella.  

 

 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset  

 

Kotkan kaupunginhallitus on hyväksynyt Karhulan paloaseman hankesuunnitelman. Paloasema on 

suunniteltu toteutettavaksi vuosien 2022 - 2023 aikana, minkä mahdollistamiseksi Kotkan 

kaupunkisuunnittelu käynnisti asemakaavan laatimisen.  

 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö  

  

4.3.1 Osalliset  

  

Osallisia ovat kaavamuutosalueen kiinteistöjen sekä rakennusten omistajat, asukkaat, naapurit ja 

kiinteistöissä ja alueella toimivat yritykset, yhdistykset ja organisaatiot eli kaikki ne, joiden 

asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös 

viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaava koskee. Osallisille tiedotetaan kaavoituksen 

etenemisestä ja he voivat lausua suunnitelmista mielipiteensä.  

 

Osallisina kaavoituksessa ovat mm.:  

− Alueen ja lähialueen maanomistajat ja asukkaat  

− lähialueen toimipaikat, yritykset ja niiden työntekijät 
− Yhdistykset ja yhteisöt:  

Kotkan ympäristöseura ry, Kotka-Seura ry, Meri-Kymen luonto ry 

− Kotkan kaupungin asiantuntijaviranomaiset: mittaus- ja kiinteistötoimi, tekniset 

palvelut, puistotoimi, rakennusvalvonta ja ympäristökeskus  

− Kaakkois-Suomen ELY-keskus  
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− Kymenlaakson liitto  

− Kymenlaakson museo  

− Kymenlaakson pelastuslaitos  

− Kymen Vesi Oy  

− Kymenlaakson Sähkö Oy  

− Kymenlaakson sähköverkko Oy  

− Kotkan Energia Oy  

− Elisa (KYMP Oy)  

− Telia Sonera Finland Oy  

− Kymenlaakson Jäte Oy  

 

4.3.2 Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt  

  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä (MRA 30 §) 9.12.2020 - 

8.1.2021. Osallisten mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydettiin 
8.1.2021 mennessä. 

  

Nähtävillä olosta ja mahdollisuudesta esittää mielipiteensä ilmoitettiin kaupungin 

ilmoitustaululla ja lehtikuulutuksella Ankkuri-lehdessä sekä kaupungin internet-sivuilla. 

Osallisille lähetettiin kuulutus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma.  

  

Karhulan paloaseman asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin 

palautetta seuraavilta tahoilta:  

  

- Kaakkois-Suomen ELY-keskus  

- Kymenlaakson sähköverkko OY   

- Telia Oyj  

- Kymen Vesi Oy 

- Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (TUKES) 

- Kymenlaakson pelastuslaitos 

- Kymenlaakson museo 

 

Tähän on koostettu saatu palaute. 

 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus huomautti lausunnossaan, että kaava-alueelta on tehtävä 

luontoselvitys. Lisäksi ELY-keskus huomautti, että liikenteellisesti mahdollisesti 

haasteellinen kohta on Tapiontien, Tikankadun ja Suurniityntien ETL:n rampin liittymä 

suunnittelualueen pohjoispuolella. Liittymän toimivuus ja turvallisuus on jo nykyisellään 

äärirajoilla ja sen kapasiteetti, turvallisuus ja toimivuus on syytä tarkastella myös 

hälytysajoneuvojen tarpeiden näkökulmasta. 

  

Kymenlaakson sähköverkko Oy:llä ei ollut huomauttamista, mikäli seuraavat ehdot 

huomioidaan: sähköverkkoon kuuluvien johtojen ja laitteiden sijoittamista varten 
varataan riittävät tilat, huomioidaan nykyiset sähköjohdot ja muuntamot alueella. Lisäksi 

tilaaja vastaa rakentamisen aiheuttamista mahdollisista johtojen siirtokustannuksista. 

Lausuntoon kuului liitekartta alueen sähköverkosta. 

  

Telia Finland Oyj ilmoitti, että kaava-alueella on Telian infraa, jolle ei saa aiheutua 

vahinkoa, eikä sen päälle saa asentaa mitään. Mahdollisista kaapelisiirroista on 

ilmoitettava 12 viikkoa ennen maarakennustöiden aloitusta. Siirrosta aiheutuneet kulut 
laskutetaan työn tilaajalta. 
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Kymen Vesi Oy totesi lausunnossaan, että paloasema on mahdollista liittää olemassa 

oleviin vesihuoltolinjoihin. Mahdollisista putkisiirroista tulee sopia suunnittelun 
yhteydessä. Lisäksi suunnittelussa on huomioitava mahdolliset huleveden laatuun 

liittyvät yksityiskohdat. 

 

Kymenlaakson pelastuslaitos totesi lausunnossaan, ettei sillä tässä vaiheessa ole 
lisättävää aineistoon. 

 

Kymenlaakson museo totesi lausunnossaan, ettei sillä ole huomioitavaa osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmasta rakennetun kulttuuriympäristön tai maiseman osalta. 

 

Turvallisuus ja kemikaalivirasto totesi, ettei sillä ole lausuttavaa. 

 

4.3.3 Karhulan paloaseman asemakaavan luonnos, siitä saatu palaute ja vastineet 

 

Asemakaavan luonnos asetettiin MRL 62 § mukaisesti nähtäville 11.6. - 9.7.2021 väliseksi 

ajaksi. Lausunnot ja mielipiteet asemakaavasta pyydettiin 9.7.2021 mennessä. Palautetta 

annettiin määräaikaan mennessä kahdeksan (8) kappaletta. Palautetta saatiin seuraavilta 

tahoilta: 

 

- Kaakkois-Suomen ELY-keskus  

- Kymenlaakson sähköverkko OY   

- Telia Oyj  

- Kymenlaakson pelastuslaitos 

- Kymenlaakson museo 

- Kymenlaakson liitto 

- Kotkan kaupungin tekniset palvelut, rakennuttamisyksikkö 

- Meri-Kymen luonto ry 

 

Saadun palautteen kooste ja vastineet on kirjattu tähän. 

 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että ohjaava, yleispiirteinen 

kaavoitus tukee asemakaavassa esitettyä maankäyttöä. Tie- ja liikennekysymyksissä ELY -

keskus tuo esille mahdollisesti liikenteellisesti haasteellisen Tapiontien, Hurukselantien, 

Tikankadun ja Suurniityntien eritasoliittymän rampin nelihaaraisen tasoliittymän, joka 

sijaitsee suunnittelualueen ulkopuolella sen luoteispuolella. Tasoliittymän nykyisen 
välityskyvyn kapasiteetti on havaittu heikoksi liikenteen huipputuntien aikana ja 

asemakaavan suunnitellun maankäytön myötä edelleen lisääntyvä liikenne ja 

hälytysajoneuvojen liikennöinnin erityispiirteet vaikeuttavat alueen liikenteen 

turvallisuuden ja sujuvuuden. Em. liittymän kapasiteetti, turvallisuus ja toimivuus sekä 

mahdolliset kehittämisvaihtoehdot tulee tarkastella tämän kaavatyön yhteydessä. 

 

Luontoon liittyviin asioihin ELY-keskus ei ota kantaa, koska Kotkan kaupungin laatima 
luontoselvitysaineisto ei ollut liitetty lausuntopyynnön asiakirjoihin. 

Luontoselvitysaineisto on toimitettu ELY-keskukselle niin, että annettua lausuntoa 

voidaan täydentää luontoon liittyvien kysymysten osalta. 

 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus täydensi lausuntoaan sähköpostilla elokuussa 2021. 

Sähköpostissa todetaan, että luontoselvityksessä paikallisesti arvokkaiksi arvotetuista 

kohteista sijaitsevat paloaseman tontilla (Y), mutta iso osa on puistoalueella 
(lähivirkistysalueella VL) tai kaava-alueen ulkopuolella. Luontoselvityksessä todetuista 

lisäselvitystarpeista todetaan, että lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikoista suuri osa 
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jää rakentamisen ulkopuolelle, joten lepakkoselvityksen laatiminen ei ole välttämätöntä 

eikä sen tekeminen lisää oleellista tietoa. Liito-oravan esiintyminen paloaseman tontilla 

on syytä selvittää viimeistään ennen rakentamisen tarkempaa suunnittelua ja ennen 
kaavan hyväksymistä. Lajin paras selvitysajankohta on kuitenkin vasta keväällä. 

Luontoselvityksessä on alueella todettu esiintyvän haitallista vieraslajia komealupiinia, 

jonka hävittämisestä ja siemeniä sisältävien maamassojen asianmukaisesta käsittelystä 

tulee mainita kaavaselostuksessa. 

 Tapiontien, Hurukselantien, Tikankadun ja Suurniitynkadun 

eritasoliittymän kapasiteetti, turvallisuus ja toimivuus on sovittu 
tarkasteltavaksi erikseen yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Liito-

oravan lähimmät havainnot sijaitsevat usean kilometrin päässä 
kaava-alueen arvokkaiksi todetuilta luontoalueilta. Kaava ottaa 

huomioon pääosan arvokkaiksi todetuista luontoarvoista 

lähivirkistysaluemerkinnällä (VL). Lisäksi arvokkaita alueita 
sijaitsee myös kaava-alueen ulkopuolella sen välittömässä 

läheisyydessä. Maininta haitallisten vieraslajien siemeniä 

sisältävien maamassojen asianmukaisesta käsittelystä 
täydennetään kaavaselostukseen. 

 

Kymenlaakson sähköverkko Oy toteaa lausunnossaan, että asemakaavan 

liike- ja toimistorakennusten korttelialueen (K) toteutuessa uuden puistomuuntamon 
sijoittaminen alueelle saattaa olla tarpeen. 

 Merkitään tiedoksi. 

 

Telia Oyj huomautti, että kaava-alueella on heidän omistamaansa infraa, jolle ei saa 

aiheutua vahinkoa. Mahdollisista kaapelisiirroista tulee ilmoittaa 12 viikkoa ennen 
maanrakennustöiden aloittamista. 

 Merkitään tiedoksi. 

 

Kymenlaakson pelastuslaitos esittää lausunnossaan, että paloaseman kerrosluvuksi 
muutetaan kolme (III) ja rakennusoikeudeksi 6500 k-m² kaavaluonnoksessa esitetyn kaksi 

(II) ja 5000 k-m² sijaan. Tarkoituksena on mahdollistaa paloaseman laajentaminen ilman 

kaavamuutosta. Lisäksi viranomainen esittää liittymän osoittamista Itärannankadulta 
paloaseman tontille. Liittymä helpottaisi henkilökunnan sekä ambulanssien liikennöintiä 

asemalle ja helikopterikentälle mahdollisessa onnettomuustilanteessa. 

Liikennejärjestelyissä tulee huomioida ohjatun liikennevaloristeyksen mahdollisuus ja / 
tai hälytyksestä kytkeytyvä liikenteenvaroitusvalo. 

 Paloaseman kerrosluku tarkistetaan kolmeksi (III) ja tontin 

rakennusoikeus korotetaan 6500 k-m². Tarkistukset 
mahdollistavat myöhemmin ajankohtaisen paloaseman 

laajentamisen ilman asemakaavan muutosta. Ajoneuvoliittymä 
osoitetaan Itärannankadulta paloaseman tontille. 

Liikennejärjestelyjä ja hälytyksestä kytkeytyviä 

liikenteenvaroitusvaloja ei osoiteta asemakaavassa, mutta 
otetaan huomioon alueen liikennejärjestelyissä. 

 

Kymenlaakson museo huomauttaa lausunnossaan, että asemakaavan selostuksesta 

puuttui maininta museon antamasta lausunnosta kaavan osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmasta. Museolla ei ole muuta huomautettavaa kaavaluonnoksen 

rakennetun kulttuuriympäristön tai arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. 

 Selostusta korjataan kyseiseltä osin. 
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Kymenlaakson liitolla ei ole huomautettavaa asemakaavan luonnoksesta. Kaavaluonnos 

on voimassa olevan maakuntakaavan mukainen. 

 Merkitään tiedoksi. 

 

Kotkan kaupunki, teknisten palveluiden rakennuttamisyksikkö huomauttaa 
lausunnossaan, että paloaseman suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi esitetään kahden 

sijasta kolme ja rakennusoikeudeksi 5000 k-m² sijasta 6500 k-m². Tarkoituksena on 

mahdollistaa paloaseman myöhempi laajentuminen. Rakennuksen alin 

rakentamiskorkeus on selkeyden vuoksi tarkoituksenmukaisinta määrätä lattian 

alimpana rakentamiskorkeutena. Lisäksi ajoneuvopysäköintimääräystä tulisi tarkistaa 1 
ap / 50 k-m² sijasta 1 ap / 100 k-m². Ajoneuvoliittymän osoittaminen Itärannankadulta 

sujuvoittaisi sekä henkilökunnan että huoltoliikennettä paloaseman tontille. 

 Paloaseman kerrosluku tarkistetaan kolmeksi (III) ja tontin 

rakennusoikeus korotetaan 6500 k-m². Tarkistukset 

mahdollistavat myöhemmin ajankohtaisen paloaseman 

laajentamisen ilman asemakaavan muutosta. Ajoneuvoliittymä 
osoitetaan Itärannankadulta paloaseman tontille. 

Autopaikoituksen mitoitus tarkistetaan 1 ap /100 k-m² ja 
ensimmäisen kerroksen lattian alin rakentamiskorkeus 3,754m 

N2000 korkeusjärjestelmän mukaan merkitään kaavaan. 

 

Meri-Kymen luonto ry toteaa mielipiteessään, että uuden palolaitoksen voi toteuttaa 
olemassa olevan laitoksen paikalle Jylpylle. Tällä tavalla luontovaikutukset olisivat 

mahdollisimman vähäiset. Kaava-alueen luontoarvoista osa sisältyy kaavan 

lähivirkistysalueeseen (VL). Arvokas lehtoalue sijaitsee kaavan yleisten rakennusten 

korttelialueella (Y). Meri-Kymen luonto ry:n mukaan lehdot tulisi luonnonsuojelulain 

nojalla säilyttää. Lehtojen arvo korostuu mm. koulujen opetuskohteena. Lisäksi Kotkan 

kaupungin laatiman luontoselvityksen mukaan (2020) lisäselvitys on tarpeen, mikäli 

arvokkaisiin kohteisiin ja elinympäristöön kohdistuu maankäytön muutoksia, 

rakentamista tai hakkuita. Yhdistys muistuttaa, että Kotkan kaupunki on liittymässä 
HINKU-kuntiin, josta syystä kaupungin hiilinieluja ei voi vähentää ja luonnon 

monimuotoisuus täytyy ottaa huomioon. Yhdistys vetoaa myös Kotkan 

kaupunginvaltuuston joulukuussa 2018 tekemään päätökseen, jossa Kotkan kaupunki 
suojelee kaikki Metso-kelpoiset metsänsä. Yhdistyksen mielestä kaava-alueen lehto 

täyttää Metso-kriteerit. 

 Kymenlaakson pelastuslaitoksen toimintavarmuus edellyttää 
kolmea paloasemaa Kotkan ja Haminan alueelle. Kotkansaarella 

ja Haminassa olevia paloasemia täydentämään tarvitaan kolmas 

asema, joka samalla korvaa Jylpyn sisäilmaongelmista kärsineen 
paloasemarakennuksen. Kaava-alueen arvokkaista luontoalueista 

pääosa sijaitsee kaavan lähivirkistysalueella (VL), lisäksi 

arvokkaita luontoalueita on kaavan ulkopuolella sen välittömässä 
läheisyydessä. Luontoselvityksen mukaan pienialainen, mutta 

koko alueen edustavin lehtolaikku sijaitsee kaava-alueen 

ulkopuolella. Kaava ei muuta näiden alueiden luontoarvoja. 

Kaavan lähivirkistysalueella esiintyy arvokasta luontoaluetta ja 

geologisesti arvokas esiintymä, jotka säilyvät mm. koulujen 

opetuskohteina. Kotkan kaupungin kaupunkisuunnittelu ottaa 

kaavoituksessa huomioon hiilinielujen ja luonnon 

monimuotoisuuden säilymisen. Metso-alueita ei merkitä 

kaavoihin. 

 

   



21  
  

4.3.4 Viranomaisyhteistyö  

  

Viranomaiset käyvät tarpeellisia keskusteluja kaavan laadinnan aikana. 

Viranomaisneuvottelu järjestetään tarvittaessa. 

   

4.4 Asemakaavan tavoitteet  

  

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet  

  

Kaupungin asettamat tavoitteet  

  

Kotkan kaupungin tavoitteena on mahdollistaa Karhulan paloaseman toteuttaminen 

tarveselvityksen mukaisesti. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa liikerakentamisen 

toteuttaminen olemassa olevien vastaavien toimintojen yhteyteen, 

liikenneturvallisuuden parantaminen sekä lähivirkistysalueiden muodostaminen ja 

luonnon monimuotoisuuden säilyminen. 

       

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet  

  

Suunnittelutyö on pohjautunut maakuntakaavan mukaisiin tavoitteisiin sekä 

valtioneuvoston 14.12.2017 päättämiin valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin.  

  

Rakennetun ympäristön laadukkaalla kehittämisellä edistetään kulttuuriympäristön 
monimuotoisuutta ja ajallista kerroksellisuutta.  

  

Valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla edistetään koko maan monikeskuksista, 

verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta ja tuetaan eri alueiden 

elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan edellytykset elinkeino- ja 

yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja 

monipuoliselle asuntotuotannolle.  

  

Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri 

väestöryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä viestintä-
, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä.  

  

Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että 

ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa. 
Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä 

parannetaan ja yhteyksiä kehitetään. 

  

Alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti sijoitetaan uusi työpaikka- ja palvelutoimintojen 

alue kiinni olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. 
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS  

  

5.1 Kaavan rakenne  

  

Kaava-alue sijoittuu Karhulan itäiseen osaan Helilän, Rauhalan ja Otsolan kaupunginosien 

rajalle. Kaava-alue käsittää Suurniitynojan länsipuoliset pelto- ja metsäalueet sekä 
Tapiontien ja Kyyhkylänkujan risteysalueella sijaitsevat olemassa olevat rakennukset. 

  

Entinen pelto- ja metsäalue  

  

Entinen pelto- ja metsäalue muuttuu paloaseman ja liikerakennusten korttelialueiksi. Osa 

metsäalueista muuttuu lähivirkistysalueeksi, jolla sijaitsee arvokas geologinen 

muodostuma. 

   

Kadut ja liikenne  

  

Henkilöautot ja raskasliikenne kulkevat nykytilanteessa Tapiontietä etelään ja 

pohjoiseen. Risteävä liikenne on valtaosin paikallista asuinalueiden 

henkilöautoliikennettä Kyyhkylänkujalla ja kaava-alueen eteläpuolella olevalla 

Itärannankadulla. Kyyhkylänkujalla on vähäisessä määrin ajoneuvoliikennettä kujalla 

sijaitseviin liikerakennuksiin sekä alueen ainoaan asuinrakennukseen. 

 

Kaava-alueeseen rajautuvalla alueella ja sen ympäristössä jalankulkuyhteydet ovat 

kävely- ja pyöräilyteillä. Kaavan keskivaiheen lähivirkistysalueella kulkee ulkoilureitti 
alueen poikki Luovin ulkoilualueelle. 

  

Hulevedet  

  

Hulevesien hallintaa saattaa vaikeuttaa maaperän ominaisuudet ja kaava-alueen alavuus. 

Hulevesien hallintaan ensisijaisesti suositellaan viivytystä ja imeytystä. 

   

5.1.1 Mitoitus  

  

Kaava-alueen pinta-ala on kaiken kaikkiaan noin 17,7 hehtaaria.  

 

5.1.2 Palvelut  

  

Asemakaava mahdollistaa uuden paloaseman toteuttamisen alueelle ja uusien 
liikerakennusten sekä liikenneaseman sijoittumisen kaava-alueelle. 

 

  

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen  

  

Ympäristön laadun on katsottu tarkoittavan paitsi laadukasta rakentamista myös luonnon 

monimuotoisuuden säilymistä.  

Toteutettavat rakennukset muodostavat selkeitä kokonaisuuksia ja erityisesti paloasema 
luo omaleimaisen rakennetun ympäristön. 
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5.3 Aluevaraukset  

  

5.3.1 Korttelialueet 

      

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue - K 

 

Kaava-alueen pohjoisosan nykyiset pellot muuttuvat liike- ja toimistorakennusten 

korttelialueiksi. Kortteleihin rakennettavien rakennusten tulee muodostaa selkeitä 
kokonaisuuksia ja huoltopihat tulee aidata. Rakentamaton osa tonttia tulee istuttaa 

erikseen hyväksyttävän istutussuunnitelman mukaisesti. 

 

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa liikenneaseman - K-1 

 

Otsolantien eteläpuolella sijaitsevaan kortteliin on mahdollista liike- ja 

toimistorakennusten lisäksi sijoittaa liikenneaseman, joka sisältää polttoaineen myyntiin 

käytettäviä tiloja. 

 

Yleisten rakennusten korttelialue - Y 

 

Yleisten rakennusten korttelialue mahdollistaa Karhulan paloaseman toteuttamisen 

kortteliin. Paloasemaan liittyy helikopterin tilapäinen laskeutumispaikka 

pelastuslaitoksen kalusto ym. henkilöstökuljetusten kannalta ja mahdollisten merellisten 

evakuointien tarpeisiin. 

 

5.3.2 Muut alueet  

  

Lähivirkistysalue 

  

Kaava-alueella sijaitsee yksi lähivirkistysalue, joka sijoittuu paloaseman tontin 

pohjoispuolelle. Alueella on ohjeellinen ulkoilureitti, joka kulkee kaava-alueen halki 

Luovin ulkoilualueelle. Lähivirkistysalueella on geologinen reunamuodostuma; DeGeer 

moreeni, joka muistuttaa jääkauden maisemaa muokanneista luonnonvoimista. 
Ohjeellinen ulkoilureitti tulee toteuttaa siten, ettei tarpeettomasti heikennetä DeGeer 

moreenille tyypillisiä ominaispiirteitä. Lähivirkistysalueelle voi sijoittua myös 

ulkoliikuntapaikka. Viereisen paloaseman tontin paikoitusaluetta voi käyttää myös 

ulkoliikuntapaikan paikoitusalueena paloaseman asiakaspalveluaikojen ulkopuolella. 

  

Katualueet  

  

Asemakaava-alue sisältää katualueen, Kyyhkylänkujan. Kyyhkylänkujalta on yhteys kujan 

varren liiketonteille sekä asuinalueelle, joka sijaitsee kaava-alueen ulkopuolella. 

  

5.4 Kaavan vaikutukset    

  

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön  

  

Yhdyskuntarakenne ja kaupunkikuva  

  

Asemakaavan toteutuminen täydentää Tapiontien varren yhdyskuntarakennetta. Kaava 

luo edellytykset tarpeellisen paloaseman toteuttamiselle sekä liikerakentamiselle hyvien 
liikenneyhteyksien varrelle. Kaavamääräykset edellyttävät ympäristöön sopivien 

rakennusten toteuttamisen. Kaavassa muodostetaan lähivirkistysalue, jonka kautta 

kulkee ulkoilureitti Luovin ulkoilualueelle. 
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Palvelut, työpaikat, elinkeinotoiminta   

  

Kaava-alueen rakentaminen lisää merkittävästi liikerakentamista, luo uusia työpaikkoja 
sekä tarjoaa mahdollisuuksia elinkeinotoiminnalle ja pelastuslaitoksen toiminnalle. 

  

Virkistys  

  

Kaava-alueella sijaitsee uusi lähivirkistysalue, joka erottaa paloaseman korttelin 

liikerakentamisen korttelista. Lähivirkistysalue luo yhteyden Luovin ulkoilualueelle ja 

turvaa DeGeer -moreeniesiintymän metsäkumpareen reunassa. Lähivirkistysalue turvaa 
luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden alueiden säilymisen. 

  

Liikenne  

  

Asemakaavan mukaiset liikenneratkaisut parantavat erityisesti liikenneturvallisuutta 

vähentämällä liittymien lukumäärää Tapiontielle ja selkeyttämällä liikenneyhteyksiä 

liikerakentamisen ja paloaseman kortteleihin. 

   

Rakennettu kulttuuriympäristö   

  

Asemakaavan alueella ei sijaitse rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviä 

rakennuksia tai rakennelmia. 

  

Tekninen huolto  

  

Alueen kunnallistekniikkaa täydennetään kaavan rakentumisen myötä.   

  

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt  

  

Kaavan ympäristöhäiriöt liittyvät kaavan mahdollistaman liikerakentamisen 
aiheuttamaan asiointiliikenteeseen, mikä tuottaa melua ja pienhiukkaspäästöjä. Toisaalta 

lähivirkistysalueen toteuttaminen parantaa sekä luonnon monimuotoisuuden säilymisen 

edellytyksiä, että turvaa geologisesti arvokkaan DeGeer -moreeni esiintymän säilymisen. 

 

5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön  

  

Luonnon monimuotoisuus  

  

Kaavassa osoitettu lähivirkistysalue luo edellytykset luonnon monimuotoisuuden 

säilymiseen alueella. Kaava-alueelta tehdyn luontoselvityksen mukaan alueella ei esiinny 

uhanalaisia lajeja. Lähivirkistysalue turvaa alueella esiintyvien lajien kannalta tärkeiden 
ympäristöjen säilymisen. 

  

Rakentamattomien maa-alueiden pinta-ala supistuu kaavan myötä. Luontoa köyhdyttävä 

vaikutus on kuitenkin verrattain pieni, koska rakennettavaksi suunnitellut alueet ovat 
nykyisin pääasiassa viljeltyjä peltoja. Lisäksi paloaseman korttelissa sijaitsee maastosta 

erottuvalla kumpareella sekametsää. Paloaseman toteuttaminen hävittää korttelissa 
sijaitsevan sekametsän. 

 

Vaikutukset liikenteeseen 
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Kaavassa mahdollistettu rakentaminen lisää liikennettä Tapiontiellä ja muilla kaava-

alueella sijaitsevilla teillä ja kaduilla. Liikenteen lisäys on olemassa olevaan liikenteeseen 

nähden vähäinen. Nykyisin liikenne kaava-alueella muodostuu pääasiassa 
henkilöautoliikenteestä asuinalueilta muualle. Kaava-alueeseen rajautuvalla Tapiontiellä 

liikenne koostuu mm. raskaasta ajoneuvoliikenteestä Sunilan teollisuusalueelle ja sieltä 

pois sekä henkilöautoilla suoritetuista työ- ja asiointimatkoista. 

  

5.4.3 Vaikutukset energia- ja ilmastoasioihin  

  

Taulukko. Energia- ja ilmastoasioiden huomiointi kaavassa  

  

Asia    Arvio*  Perustelut arviolle ja lisätietoja  

Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen  
 (vähentää liikenteen päästöjä)  
Sijainti yhdyskuntarakenteessa sekä mm.  
palveluiden ja asumisen välisen sijoittumisen 

suhde  

2  Sijaitsee  
lähellä olevaa 

yhdyskuntarakennetta ja 

täydentää palvelurakennetta.  

Alueen joukkoliikenneyhteydet / olosuhteet 

Reittien tiheys ja sujuvuus (yhteydet keskeisiin 
kohteisiin)  
Etäisyydet ja yhteydet pysäkeille.  

1  Paikallisliikenteen linja-autoreitit 

sivuavat kaava-aluetta. Lähin linja-

autopysäkki sijaitsee noin 250m 

etäisyydellä kaava-alueen keskellä 

sijaitsevasta liikekorttelista.    

Kävelyn hyvien olosuhteiden huomiointi   
Reittien turvallisuus ja kattavuus  

2 Kaava-aluetta ympäröivät osin 

vilkkaasti liikennöidyt väylät. 

Lähivirkistysalue tarjoaa 

erinomaisen ulkoilureitin Luovin 

ulkoilualueelle. 

Pyöräilyn hyvien olosuhteiden huomiointi   
Reittien ehjyys ja innostavuus  
Polkupyörien pysäköinti  

1 Kaava-aluetta sivuaa pyörätie 

Sunilasta Karhulaan. Itse kaava-

alueella ei ole pyöräteitä.    

Kestävien energiaratkaisujen 
mahdollistaminen   
  

2 Kaava mahdollistaa uusiutuvien 

energialähteiden asentamisen 

luontevana osana rakennusten 

arkkitehtuuria.   
*asteikko: 0 toteutuu heikosti,   
1 toteutuu kohtalaisesti, 2 toteutuu hyvin, 3 toteutuu erinomaisesti, ? ei arvioitavissa/ei arvioitu  

  

 

 

 

 

 

 

5.5 Ympäristön häiriötekijät  
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Kaava-alueen välittömässä läheisyydessä on verrattain vilkkaasti liikennöity Tapiontie. 

Liikennemelua on kaava-alueella, mutta kaavassa mahdollistetut toiminnot eivät ole 

herkkiä liikennemelun vaikutuksille. 

 

5.6 Nimistö  

  

Kaava-alueen nimistö ei muutu. Teiden ja katujen nimet säilyvät ennallaan. Lukuun 
ottamatta Autokujaa, joka kumotaan tällä asemakaavalla. Kyyhkylänkujan linjaus 

muuttuu sitten kun Otsolantien varren korttelit toteutuvat. 

  

  

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS  

  

Asemakaava-alue toteutuu vaiheittain. Karhulan paloaseman toteutus alkaa 
todennäköisesti lähitulevaisuudessa, arvioiden mukaan vuosien 2022 - 2023 aikana. 

Liikerakennusten korttelit toteutuvat toimijoiden tarpeiden mukaisesti. 
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1. PERUSTIEDOT 
   

Tunnistetiedot 

Tapiontien ympäristö sekä Karhulan paloasema, asemakaava sekä asemakaavan muutos, 

kaava nro 0818, koskee Kotkan kaupungin kaupunginosia 32. Helilä, 33. Rauhala sekä 47. 

Otsola. Kaavan valmistelijana toimii kaavoitusarkkitehti Oskari Orenius, tel. 040 358 8831, 

oskari.orenius@kotka.fi. Kaava on tullut vireille 9.12.2020. 

 

Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee E18 moottoritien ja Tapiontien eritasoliittymän eteläpuolella. 

Alueen länsireunalla kulkee pohjois-eteläsuuntainen Tapiontie. Aluetta rajaavat idän puo-

lelta Suurniitynpellot sekä Suurniitynoja. Pohjoisesta suunnittelualuetta rajaa Muuralan-

kuja ja etelästä Itärannankatu. Suunnittelualueen tuntumassa Tapiontien länsipuolella si-

jaitsee Kotkan jäähalli.  

 

Kaavan tarkoitus 

Asemakaavan sekä asemakaavan muutoksen laatimisen lähtökohtana on olla osaltaan 

mahdollistamassa Karhulan paloaseman rakentaminen sille soveltuvimmaksi katsottuun 

paikkaan. Kaavaillun paloaseman ympäristöä tutkitaan myös laajemmin mm. liikennetur-

vallisuuden, luonnonolosuhteiden sekä liike- ja asuinrakentamisen osalta.  

 

Lähteet: 

- Kymen Sanomat 24.10.2018 

- Tarveselvitys, Karhulan paloasema, Kotkan kaupunki, 2018 

- Hankesuunnitelma, Karhulan paloasema, Kotkan kaupunki, 2020 
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2. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELU 
 

Tarve ja tavoitteet 

Kymenlaakson pelastuslaitoksen toimintavarmuus edellyttää kolmea paloasemaa Kotkan 

ja Haminan alueelle. Kotkansaarella ja Haminassa olevia paloasemia täydentämään tarvi-

taan kolmas asema, joka samalla korvaa Jylpyn sisäilmaongelmista kärsineen paloasema-

rakennuksen. Suunnitelmien mukaan uuteen kolmanteen asemaan keskitettäisiin myös 

seudullisia tuki- ja päivystystoimintoja. 2018 laaditun tarveselvityksen mukaan uuden 

aseman tulee sijoittua siten, että Etelä-Kymenlaakson yhdyskuntarakenteen asukaskes-

kittymät sekä alueen riskikohteet ovat tavoitettavissa mahdollisimman nopeasti. Edellä 

mainittujen sijaintikriteerien pohjalta on Karhulan alue todettu sopivimmaksi sijoituspai-

kaksi uudelle asemalle. Karhulan ympäristössä arvioitiin useita E18 moottoritien tuntu-

massa olevia rakentamispaikkoja, joista soveliaimmaksi osoittautui Kotkan jäähallia vas-

tapäätä oleva rakentamaton kaupungin omistama maa-alue. Tarveselvityksen mukaan 

uuden paloasemarakennuksen laajuudeksi on arvioitu noin 4000k-m². 2020 valmistunee-

seen hankesuunnitelmaan tarvittavaksi pinta-alaksi on laskettu n. 3500k-m². Lisäksi 

asema tarvitsee toimiakseen laajan pihan, harjoitusalueen sekä kaksi ajoneuvoliittymää 

katuverkkoon, toinen hälytys- ja toinen ei-kiireellistä ajoa sekä asiakasliikennettä varten. 

Lisäksi tarvitaan Etelä-Kymenlaaksosta nykyisin puuttuva tarkoituksenmukainen helikop-

terin laskeutumispaikka. Asemakaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa uuden paloase-

marakennuksen sekä sitä ympäröivien tukitoimien rakentaminen valittuun paikkaan Kot-

kan Rauhalan kaupunginosaan.  

 

Asemakaavan myötä pyritään parantamaan alueen liikenneturvallisuuden puutteita sekä 

edistämään alueen aiemmin kaavoitettuja ja toteutumattomia liikennejärjestelyjä. 

 

Liikenteellisesti sekä yhdyskuntarakenteellisesti hyvin sijoittuneella alueella on mahdolli-

suus toteuttaa myös uusia kaupallisia hankkeita. Uusien liiketonttien sijoittumista alueelle 

tukevat erinomaiset liikenneyhteydet, moottoritien eritasoliittymän sekä Karhulan kes-

kustan läheisyys, ympäröivät laajat asuinalueet, jo olemassa olevat useat liikeyritykset 

sekä alueen laajat rakentumattomat peltoaukeat.  

 

Kaavoituksen avulla tutkitaan myös pelto-alueen soveltuvuutta pientalorakentamiseen. 

Mikäli pohjaolosuhteet soveltuvat rakentamiseen, voidaan kaavoituksen avulla tutkia Ot-

sonkadun pientaloalueen laajentamista länteen.  

 

Kaava-alueen merkittävyyttä liikuntapaikkana voidaan suhteellisen helposti kehittää, sillä 

aivan lähituntumassa sijaitsevat kahden jäähallin lisäksi Katajaisten harjoitusjalkapallo-

kenttä, Rauhalan ala-aste sekä päiväkoti, Kumparepuiston liikunta-alue sekä tulevaisuu-

dessa myös paloasema. Luovin kuntoradan alkupäähän toteutettu ulkokuntoilualue pal-

velisi lukuisia eri käyttäjäryhmiä arjen ja vapaa-ajan tarpeissa.  

 

Alueen kaavoittaminen ja rakentuminen edellyttävät ympäristön olosuhteiden selvittä-

mistä. Kaavoituksen ja Paloaseman hankesuunnittelun yhteydessä on alueella selvitetty 

luonto-olosuhteita, maaperän kantavuutta, alueen hulevesiolosuhteita sekä tarvittaessa 

maaperän pilaantuneisuutta.  
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3. VOIMASSA OLEVA KAAVOITUS / MUUT SUUNNITELMAT 
 

MAAKUNTAKAAVA 2040 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ote Kymenlaakson maakuntakaavasta 2040. Kaava-alueen rajaus on likimääräinen. 

 

Kymenlaakson maakuntavaltuusto hyväksyi Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 ko-

kouksessaan 15.6.2020. Maakuntakaavassa kaava-alue on merkitty taajamatoimintojen 

alueeksi. Ympäröivät Tapion- sekä Ahlströmintie on merkitty seututeiksi (st). Kaava-alu-

een pohjoispuolella kulkeva E18 tie on merkitty moottoritieksi mo. Rakentamaton Otso-

lantie on merkitty suunnitelluksi seututieksi (st_s). Kaava-aluetta ympäröivät Karhulan 

keskustan keskustatoimintojen alue (C), Karhulanniemen teollisuus- ja varastoalue (T) 

sekä itäisen Kotkan virkistysalue (V). Kaava-alueen tuntumaan ulottuu Sunilan tehtaan 

seveso-konsultointivyöhykkeen raja (sev).  
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KOTKA-HAMINA SEUDUN STRATEGINEN YLEISKAAVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ote Kotkan-Haminan seudun strategisesta yleiskaavasta 2040. Kaava-alueen rajaus on 

likimääräinen. 

 

Seudun oikeusvaikutteinen strateginen yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 

20.8.2018. Strategisessa yleiskaavassa, on alue merkitty taajamatoimintojen alueeksi. 

Alueen länsipuolella Karhulan keskustassa on keskustatoimintojen ja intensiivisten taaja-

matoimintojen alueet. Ympäröivät tieyhteydet on merkitty seututeiksi, sekä joukkoliiken-

teen kehityskäytäviksi. Tapiontietä myötäilee seudullinen retkipyöräilyreitti. Kaava-alu-

een lävistää myös raideliikenteen selvitettävä yhteystarve. Kaava-aluetta ympäröivät itäi-

sen Kotkan uudet tiivistyvät asuinalueet. Alueen tuntumaan on merkitty myös itään suun-

tautuva taajama-alueen pitkän aikavälin laajenemissuunta.  
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YLEISKAAVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ote Kotkan yleis- sekä Otsola-Itäranta osayleiskaavasta. Kaava-alueen rajaus on likimää-

räinen. 

 

Tapiontien itäpuolella on voimassa kaupunginvaltuuston 24.8.1994 hyväksymä Otsola-

Itäranta oikeusvaikutukseton osayleiskaava. Tapiontien länsipuolella on voimassa kau-

punginvaltuuston 19.3.1986 hyväksymä Kotkan oikeusvaikutukseton yleiskaava. Tapion-

tien itäpuoli on merkitty liikerakennusten ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teol-

lisuusrakennusten alueiksi (KL-1) sekä (KL-2). (KL-2) alueelle on merkitty päivittäistavara-

myymälän sekä automarket-tyyppisen suurmyymälän kielto. Sen sijaan sallituksi on mer-

kitty moottoriajoneuvojen huoltoasema. Pohjoispuolen (KL-1) liikerakentamispaikkoihin 

on merkitty suositus, jonka mukaan alue on tarkoitettu lähinnä liikennettä aiheuttaville 

tai tilaa vaativille auto-, liikenne-, rakennus- ja teollisuuspalvelualan rakennuksille sekä 

työpaikkojen vaatimille palvelutiloille. Tapiontien länsipuoli on merkitty ympäristöhäiri-

öitä aiheuttamattoman teollisuuden alueeksi (TY). Ympäröivät peltoalueet ovat merkin-

nällä (MV) maatalousalue, joka tulee pyrkiä säilyttämään maisemallisesti avoimena. 
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ASEMAKAAVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ote alueen ajantasaisesta asemakaavasta. Kaava-alueen rajaus tarkentuu kaavoituksen 

edetessä.  

 

Asemakaava- ja asemakaavamuutosalue on pääosin asemakaavoittamatonta metsä ja 

peltoaluetta. Alueen pohjoisosassa, Muuralankujan varrella on liikerakennusten kortteli-

alue (KL) sekä lähivirkistysalue (VL). Kaava-alueen lävistää toteuttamaton Otsolantien ka-

tualue. Otsolantien pohjoispuolella on kaavoitettu liikerakennusten korttelialue (KL), sekä 

ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman teollisuuden korttelialue (TY). Tapiontien länsipuo-

lella oleva laaja alue on asemakaavaan merkitty urheilu- ja virkistyspalveluiden alueeksi 

(VU). Alueen lähituntumassa on myös useisiin eri kaavoihin merkittyjä asuinalueita.  
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4. OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS 

 

Osalliset 

Osallisia ovat kaavamuutosalueen kiinteistöjen sekä rakennusten omistajat, asukkaat, 

naapurit ja kiinteistöissä ja alueella toimivat yritykset, yhdistykset ja organisaatiot eli 

kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti 

vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaava koskee. 

Osallisille tiedotetaan kaavoituksen etenemisestä ja he voivat lausua suunnitelmista mie-

lipiteensä.  

 

Viran puolesta osallisia ovat Kotkan kaupungin asiantuntijaviranomaiset kuten kaupunki-

mittaus, tekniset palvelut, rakennusvalvonta, ympäristökeskus, puistotoimisto, kulttuuri-

, opetus-, päivähoito- sekä liikuntatoimi. Lisäksi osallisia ovat Kotkan aluepelastuskeskus, 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 

Kymsote sekä Kymenlaakson museo.  

 

Osallisiksi Kotkan kaavoitushankkeissa ovat ilmoittautuneet myös seuraavat yhdistykset; 

Meri-Kymen Luonto ry, Kotkan ympäristöseura ry sekä Kotka-seura ry.  

 

Vuorovaikutusmenettelyt 

Asemakaava ja asemakaavan muutoksen vireille tulosta ilmoitettiin kirjeitse osallisille ja 

muille kaupungin ilmoitustaululla sekä ilmoituslehdessä lehti-ilmoituksella sekä kaupun-

gin nettisivuilla www.kotka.fi/asemakaavat. Asemakaavamuutoksen lähtökohdat ja ta-

voitteet on esitetty tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Osalliset voivat kaavoi-

tusprosessin aikana esittää ehdotuksiaan ja mielipiteitään asemakaavan sekä osallistu-

mis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä. Asiakirjaan päivitetään kaavatyön edetessä ehdo-

tusvaiheeseen saakka.   

 

5. KAAVAPROSESSIN AIKATAULU 
 

Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

Hankkeesta kerätään kaikki olemassa olevat tiedot ja arvioidaan mahdollisesti tarvittavien 

lisäselvitysten tarve. Alueen ominaispiirteitä selvitetään maastokäynneillä. Osallistumis- 

ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville 9.12.2020 – 8.1.2021 kaupunkisuunnittelun 

kaavoitustoimistoon ja Kotkan kaupungin www-sivuille osoitteessa www.kotka.fi/asema-

kaavat 

   

Luonnosvaihe, alkukesästä 2021 

Alueelle laaditaan kaavaluonnos lähtötietojen ja selvitysten perusteella. Kaavassa yhteen-

sovitetaan alueen maankäyttö ja sen liittyminen muuhun ympäristöön. Kaavaluonnoksen 

keskeisiä vaikutuksia arvioidaan kaupunkikuvan, ympäristökokonaisuuden sekä toimivan 

ja turvallisen kaupunkirakenteen kannalta. Kaavaluonnos asetetaan nähtäville, jolloin siitä 

on mahdollisuus lausua mielipiteensä.  
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Ehdotusvaihe, syksy 2021 

Asemakaavaan tehdään tarvittavat muutokset ja täydennykset ja se asetetaan ehdotuk-

sena nähtäville. Nähtävilläoloaikana saatu palaute kerätään ja muistutuksiin ja lausuntoi-

hin laaditaan vastineet, jotka viedään kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn. 

 

Hyväksymisvaihe, loppuvuodesta 2021  

Kaavan käsittelee kaupunginhallitus, minkä jälkeen kaava etenee valtuuston hyväksyttä-

väksi. Valtuuston tekemästä päätöksestä voi osoittaa valituksen Itä-Suomen hallinto-oi-

keuteen Kuopioon. 

 

6. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
 

Kaavamuutoksen yhteydessä tarkastellaan hankkeen kaupunkikuvallisia vaikutuksia sekä 

arvioidaan suunnitelmien vaikutukset rakennettuun ympäristöön, luonnonympäristöön, 

liikenteeseen, palveluihin, elinkeinoelämään ja tekniseen huoltoon. Samalla arvioidaan 

alueella mahdollisesti vaikuttavat häiriötekijät. Vaikutusten selvittäminen perustuu teh-

tyihin selvityksiin ja suunnitelmiin, maastokäynteihin ja osallisilta saatavaan palauttee-

seen.  

 

7. VALMISTELUSTA VASTAA  
 

Asemakaavan valmistelusta ja aikatauluista saa lisätietoa valmistelijalta, jolle voi myös an-

taa palautetta osoitteeseen;  

 

Oskari Orenius, kaavoitusarkkitehti  

p. 040 358 8831, email. oskari.orenius@kotka.fi 

Kaupunkisuunnittelu, kaavoitus  

PL 205, 48101 KOTKA 

 

 



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 285 Kotka Täyttämispvm 15.09.2021
Kaavan nimi 0818 Karhulan paloasema
Hyväksymispvm  Ehdotuspvm  
Hyväksyjä  Vireilletulosta ilm. pvm 09.12.2020
Hyväksymispykälä  Kunnan kaavatunnus 285_0818
Generoitu kaavatunnus  
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 17,6882 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 12,9594
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]4,7288
 

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 17,6882 100,0 43189 0,24 12,9594 29704
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä 3,3967 19,2 6500 0,19 3,3967 6500
C yhteensä       
K yhteensä 7,3378 41,5 36689 0,50 5,3479 26740
T yhteensä     -0,7073 -3536
V yhteensä 2,3396 13,2   1,8814  
R yhteensä       
L yhteensä 1,5161 8,6   -0,0417  
E yhteensä 0,6576 3,7   0,6420  
S yhteensä       
M yhteensä 2,4404 13,8   2,4404  
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 17,6882 100,0 43189 0,24 12,9594 29704
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä 3,3967 19,2 6500 0,19 3,3967 6500
Y 3,3967 100,0 6500 0,19 3,3967 6500
C yhteensä       
K yhteensä 7,3378 41,5 36689 0,50 5,3479 26740
K 5,8212 79,3 29106 0,50 5,8212 29106
KL     -1,1820 -5910
K-1 1,5166 20,7 7583 0,50 1,5166 7583
KL-o     -0,8079 -4039
T yhteensä     -0,7073 -3536
TY     -0,7073 -3536
V yhteensä 2,3396 13,2   1,8814  
VP     -0,4582  
VL 2,3396 100,0   2,3396  
R yhteensä       
L yhteensä 1,5161 8,6   -0,0417  
Kadut 1,5161 100,0   -0,0417  
E yhteensä 0,6576 3,7   0,6420  
ET 0,0441 6,7   0,0285  
EV 0,6135 93,3   0,6135  
S yhteensä       
M yhteensä 2,4404 13,8   2,4404  
MA 2,4404 100,0   2,4404  
W yhteensä       
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1. Taustoja 

 

Karhulan Rauhalaan suunnitellaan uutta tukipaloasemaa alueelle, josta osa on kulttuurivaikutteista leh-

toa. Koska merkittävien luontoarvojen esiintyminen alueella on hyvin mahdollista, tilasi Kotkan kaupunki 

kaavasuunnittelua varten tämän luontoselvityksen 11.5.2020.             

                

 

Kartta 1. Selvitysalueen rajaus.  
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2. Menetelmät ja aineisto 

 

Luontoselvityksen maastotyöt tehtiin 28.6.2020, jolloin alue kierrettiin maastossa jalkaisin läpi havain-

noiden arvokkaita elinympäristöjä, pesimälinnustoa sekä uhanalaislajiston, direktiivilajien ja haitallisten 

vieraslajien esiintymiä. Arvokkailla elinympäristöillä tarkoitetaan tässä luonnonsuojelulain, vesilain ja so-

veltaen metsälain 10 § suojelemia kohteita, uhanalaisia ja silmälläpidettäviä NT luontotyyppejä, METSO-

ohjelmaan sopivia kohteita sekä harkinnan mukaan muita arvokkaita elinympäristöjä. Pääpaino selvityk-

sissä oli metsäisillä alueilla; pellot ja rakennettu ympäristö tutkittiin yleispiirteisesti. 

Maastotyöt ja raportoinnin teki luontokartoittaja (eat) Petri Parkko. Eliölajien uhanalaisuus raportissa 

perustuu 2019 arviointiin (Hyvärinen ym. 2019) ja elinympäristöjen uhanalaisuus 2018 arviointiin (Kon-

tula & Raunio 2018). Eliölajien nimistö raportissa on Suomen lajitietokeskuksen (Laji.fi) mukaan. Rapor-

tin luontokartta © Maanmittauslaitos 30.9.2020.  

 

3. Alueen luonnon yleiskuvaus 

 

Suunnittelualueella on edelleen aktiiviviljelyssä olevia pieniä peltoja, joiden lisäksi koko alueella on met-

sittyneitä ja pajuja kasvavia entisiä peltokuvioita (kuva 1) sekä entisiä suojeluskunnan ampumaratoja. 

Niiden pensaikoissa pesii mm. silmälläpidettäväksi NT arvioitu pensaskerttu (Curruca communis) (rapor-

tin kansikuva). Lajista tehtiin pesimiseen viittaavia havaintoja sekä alueen etelä- että keskiosassa. Paju-

kot ovat paikoin hyvin tiheitä, mutta entisillä aukeilla on edelleen myös avoimina pysyneitä maitohors-

maa (Chamaenerion angustifolium), isonokkosta (Urtica dioica), koiranputkea (Anthriscus sylvestris), pel-

to-ohdaketta (Cirsium arvense), heinäkasvillisuutta sekä haitallista vieraslajia komealupiinia (Lupinus po-

lyphyllus) kasvavia kohtia. Lupiinin kukinnolla havaittiin kesäkuun 2020 maastokäynnillä vasta melko äs-

kettäin Suomeen levinneen pikkukultakuoriaisen (Oxythyrea funesta) paritteleva pari (kuva 2).  

Tapiontien tuntumassa on kalliokumpareita ja louhikoita sekä vanhoja metsämäntyjä (Pinus sylvestris) 

(kuva 1) kasvavia lehtomaisia kankaita. Suunnittelualueen eteläisessä osassa on melko edustavia kult-

tuurivaikutteisia ja lehtipuuvaltaisia lehtoja, joissa pesii mm. mustapääkerttu (Sylvia atricapillus). Alueen 

metsähaavoilla elää melko suurikokoinen ja erikoinen kovakuoriainen, haapasyöksykäs (Tomoxia bu-

cephala). Vaikka puusto on keskimäärin nuorta, esiintyy paikoin myös lahopuuta. Metsät ovat olleet 

Rauhalan koulun ja luontokoulun opetuskohteena.  
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Suunnittelualueen itäreunassa virtaavassa valtaojassa kasvaa palpakoita (Sparganium).  

 

 

Kuva 1 (vas). Suunnittelualueen keskiosan pakettipeltoa. Kuva 2 (oik). Parittelevat pikkukultakuoriaiset lupiinin kukinnolla. Kar-
hula 28.6.2020 © Petri Parkko 

 

4. Arvokkaat elinympäristöt  

 

Kulttuurivaikutteinen lehto 1 (kartta 2, kohde 1)  

Lähellä alueen katkaisevaa tieuraa on pienialainen, mutta koko alueen edustavin, lehtolaikku. Kuvion 

puustona kasvaa harmaaleppää (Alnus incana), vanhoja rauduskoivuja (Betula pendula) sekä vähän ter-

valeppää (Alnus glutinosa), pihlajaa (Sorbus aucuparia), raitaa (Salix caprea), lehtotuomea (Prunus pa-

dus) ja metsähaapaa (Populus tremula). Kohteella on kohtalaisesti lahopuuta (kuva 3). Pensaskerrokses-

sa kasvaa punaherukkaa. Kenttäkerroksen muodostavat laajat kielokasvustot (Convallaria majalis) sekä 

käenkaali (Oxalis acetosella), soreahiirenporras (Athyrium filix-femina), ojakellukka (Geum rivale), nuok-

kuhelmikkä (Melica nutans), lehtotesma (Milium effusum) ja nokkonen (Urtica dioica).  
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Kartta 2. Suunnittelualueen arvokkaat elinympäristöt 1–6 ja haitallisten vieraslajien esiintymät 7 ja 8.  

 

Kulttuurivaikutteinen lehto 2 (kartta 2, kohde 2)  

Koivuvaltaiselta puustoltaan varttuneen lehdon muita puulajeja ovat metsähaapa, metsäkuusi (Picea 

abies) ja pihlaja. Lahopuuta esiintyy kohtalaisesti. Monin paikoin kasvaa metsävaahteran (Acer plata-

noides) taimia, vadelmaa (Rubus idaeus), korpipaatsamaa (Frangula alnus) ja punaherukkaa. Kuvion 

kenttäkerroksen muodostavat metsäalvejuuri (Dryopteris carthusiana), käenkaali, koiranputki, maito-

horsma, kyläkellukka (Geum urbanum), kultapiisku (Solidago virgaurea) ja niittyleinikki (Ranunculus ac-

ris) sekä paikoin soreahiirenporras.  
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Kuva 3. Kulttuurivaikutteisessa lehdossa 1 esiintyy kohtalaisesti lehtilahopuuta. Karhula 28.6.2020 © Petri Parkko 

 

Kulttuurivaikutteinen lehto 3 (kartta 2, kohde 3)  

Kohteen puustona kasvavat rauduskoivut, metsähaavat, metsäkuuset ja pihlajat. Eteläosa on puustol-

taan selvästi haapavaltainen. Lehtotuomea kasvaa monin paikoin sekä metsätammen (Quercus robur) ja 

metsävaahteran taimia ja taikinamarjaa. Kenttäkerroksessa esiintyy mustikkaa (Vaccinium myrtillus), 

metsäimarretta (Gymnocarpium dryopteris), nuokkuhelmikkää, nokkosta, koiranputkea, käenkaalia, 

metsäorvokkia (Viola riviniana) sekä vähän ranta-alpia (Lysimachia vulgaris).  

 

 

 



 
Karhulan tukipaloaseman alueen luontoselvitys 2020 

 
 

 
7 

 

Kulttuurivaikutteinen lehto 4 (kartta 2, kohde 4)  

Kohteen eteläosa on nuorelta puustoltaan haapavaltainen ja pohjoisosa koivuvaltainen (kuva 4). Pen-

saskerroksessa kasvaa taikinamarjaa (Ribes alpinum) ja kenttäkerroksessa mustikkaa, lehtonurmikkaa 

(Poa nemoralis), linnunkaalia (Lapsana communis), nurmilauhaa (Deschampsia flexuosa), rönsyleinikkiä, 

jänönsalaattia (Mycelis muralis), metsäalvejuurta ja koiranputkea sekä paikoin nokkosta, karhunputkea 

(Angelica sylvestris) ja kyläkellukkaa. Kohteella pesi kesällä 2020 sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix).  

 

 

Kuva 4. Kulttuurivaikutteisen lehdon 4 koivuvaltaista osaa. Karhula 28.6.2020 © Petri Parkko 

 

Kulttuurivaikutteinen lehto 5 (kartta 2, kohde 5)  

Kohteen puustona kasvaa koivua, metsähaapaa ja lehtotuomea sekä pensaskerroksessa punaherukkaa. 

Kenttäkerroksessa kasvaa paljon kieloa sekä rönsyleinikkiä (Ranunculus repens) ja metsäkortetta 

(Equisetum sylvaticum).  
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Varttunut lehtomainen kangas (kartta 2, kohde 6) 

Kohteella on metsäpeitteisiä kumpareita ja suuria sammalten peittämiä kivenlohkareita sekä vanhoja ki-

viladontoja. Luontaisesti uudistuneen metsän puustona kasvaa vanhojen metsämäntyjen (kuva 5) lisäksi 

etenkin metsäkuusta ja paljon pihlajaa. Ravinteisuudeltaan metsä on lehtomaista kangasta, jossa metsä-

sammalkerros on melko yhtenäinen. Kenttäkerroksessa kasvaa mustikkaa ja metsäkastikkaa (Calamag-

rostis arundinacea). Lahopuuta on tällä hetkellä vähän, mutta kohde on hyvin kehityskelpoinen ja voisi 

sopia METSO-ohjelmaan. Lehtomaiset kankaat on uhanalainen (vaarantunut, VU) luontotyyppi.  

 

 

Kuva 5. Vanha mänty alueen varttuneessa sekametsässä. Taustalla näkyy sammalen peittämiä lohkareita. Karhula 28.6.2020  
© Petri Parkko 

 

5. Alueen pesimälinnustosta 

 

Suunnittelualueen linnustoon kuuluu tavanomaisia Etelä-Suomen metsälintuja: mm. sepelkyyhky (Co-

lumba palumbus), käpytikka (Dendrocopos major), räkättirastas (Turdus pilaris), punakylkirastas (T. 

iliacus) ja laulurastas (T. philomelos), punarinta (Erithacus rubecula), puukiipijä (Certhia familiaris) ja kir-

josieppo (Ficedula hypoleuca).  
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Alueen lehdoissa pesivät mustarastas (Turdus merula), sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix), mustapääkerttu 

(Sylvia atricapillus) ja lehtokerttu (S. borin) (kuva 7). Entisillä pelloilla ja ampumaradoilla kasvavien pen-

saikkojen lajistoon kuuluvat pajulintu (Phylloscopus trochilus) ja silmälläpidettäväksi NT arvioitu pensas-

kerttu (Sylvia communis) (kuva 6).  

 

 

Kuva 6. Silmälläpidettäväksi arvioitu pensaskerttu kuuluu alueen pensaikkojen lajistoon. Karhula 28.6.2020 © Petri Parkko 
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Kuva 7 (vas). Varoitteleva lehtokerttu. Kuva 8 (oik). Mustarastaan pesä suuressa haljenneessa pihlajassa. Karhula 28.6.2020  
© Petri Parkko 

 

6. Haitalliset vieraslajit 

 

• Suunnittelualueen keskiosan entisillä pelloilla (kartta 2, kohde 7) kasvaa paljon komealupiinia (Lu-

pinus polyphyllus).  

• Tien reunassa (kartta 2, kohde 8) kasvaa kaksi laajaa japanintattaren (Reynoutria japonica) kasvus-

toa.  

 

7. Päätelmät ja suositukset 

 

Natura 2000- ja luonnonsuojelualueet 

Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei ole Natura-alueita eikä luonnonsuojelualueita. 
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Arvokkaat elinympäristöt 

Suunnittelualue on voimakkaasti kulttuurivaikutteinen, mutta sillä on vähintään paikallisesti merkitystä 

luonnon monimuotoisuudelle. Arvokkaina elinympäristöinä rajattuja kohteita voitaisiin tarjota METSO-

ohjelmaan. Lähivirkistysalueina ja opetuskohteina olleet metsät olisi syytä pitää mahdollisimman luon-

nontilaisina ja yhtenäisinä.  

  

EU:n luontodirektiivin IV-liitteen lajit 

Suunnittelualueella saalistelee hyvin todennäköisesti lepakoita. Alueen polut ja metsän reunustamat 

tiet, valtaoja sekä pienet aukeat ovat etenkin viiksisiipoille (Myotis mystacinus) ja isoviiksisiipoille (M. 

brandtii) sekä pohjanlepakoille (Eptesicus nilssonii) hyviä saalistelu- ja siirtymäalueita. Alue voisi sopia 

myös korvayökölle (Plecotus auritus). Voimakkaasti maankäyttöä muuttavien hankkeiden yhteydessä 

olisi syytä tehdä lepakkoselvitys tai vähintään lepakkopotentiaalin arviointi.  

Uhanalaisen (vaarantunut, VU) liito-oravan (Pteromys volans) esiintyminen suunnittelualueen arvokkaiksi 

elinympäristöiksi rajatuilla alueilla on mahdollista. Lajin esiintymisen selvittäminen on tarpeen, mikäli 

näihin kohteisiin suunnitellaan hakkuita tai rakentamista.  

Muiden kuin edellä mainittujen IV-liitteen lajien esiintyminen suunnittelualueella on melko epätodennä-

köistä.  

 

Uhanalaislajisto 

Alueella ei tehty tässä luontoselvityksessä havaintoja uhanalaisista lajeista. Ainut havaittu silmälläpidet-

tävä NT laji oli pensaskerttu (Curruca communis), joita suunnittelualueella pesii  vähintään kaksi paria. 

Luonnonsuojelullisesti merkittävän uhanalaislajiston esiintyminen alueella ei ole kovin todennäköistä, 

mutta todennäköisimmin niitä löytyy arvokkaiksi elinympäristöiksi rajatuilla kohteilla.  

 

Vieraslajit 

Japanintatarkasvustot kannattaa hävittää mahdollisimman nopeasti, sillä niiden levittyä laajalle alueelle, 

torjunnasta tulee hyvin hankalaa. Komealupiinin hävittäminen alueelta voi olla käytännössä mahdoton-

ta, mutta lupiinin siemeniä sisältävää maata ei saa kuljettaa täytemaaksi muualle.  
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