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1. KAAVAN TUNNISTETIEDOT 
 

1.1. Kaavan tunnistetiedot 
Asemakaavan muutos 
Kotkan kaupunki 
14. kaupunginosa Lankila, osa katualuetta, 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.  
 

 
Suunnittelualueen sijainti opaskartalla. 
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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, ehdotus 
5. Havainneaineisto 
 

 

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 23.11.2021 

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. 

 
Kuvat 4 ja 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 meluvalli, 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. Suunnittelualueen pohjoisosassa on kaukoliikenteen linja-autopysäkki, 
jolta kulkee yhteys Haminan suuntaan. Helsingin suuntaan kulkevan kaukolii-
kenteen pysäkki on vt 7 pohjoispuolella. 
 
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 maan-
käytön tarpeita yleispiirteisesti. Siinä ei esitetä maankäytön yksityiskohtia. Ky-
menlaakson maakuntakaava 2040 on kokonaismaakuntakaava, joka kumoaa 
kaava-alueen aiempien maakuntakaavojen kaavamerkinnät ja niihin liittyvät 
suunnittelumääräykset. 
 

 

Ote Kymenlaakson ajantasamaakuntakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen si-
jainti on osoitettu punaisella ympyrällä. 

 
Maakuntakaavassa 2040 alueen merkintä on taajamatoimintojen alue A, jolla 
osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelu edellyttävät asumiseen, palvelu- ja työ-
paikka- sekä muihin taajamatoimintoihin varattavat rakentamisalueet. Mer-
kintä sisältää taajamien sisäiset liikenneväylät, kevyen liikenteen väylät, ulkoi-
lureitit, yhdyskuntateknisen huollon alueet, paikalliskeskukset sekä virkistys- ja 
puistoalueet. 
 
Taajamatoimintojen alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edis-
tää yhdyskuntarakenteen eheytymistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alu-
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eilla sekä taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvalli-
sesti selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi. Yksityiskohtaisemmassa suunnitte-
lussa rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava ympäristöönsä niin, 
että taajaman omaleimaisuus ja viihtyisyys vahvistuvat ja ympäristö-, luonto- ja 
kulttuuriperintöarvojen säilyminen turvataan. Taajama-alueita laajennettaessa 
tulee turvata sekä olemassa olevien että uusien taajaman osien yhteydet taaja-
marakenteen ulkopuolisiin yhtenäisiin virkistysalueisiin. Taajama-alueilla tulee 
myös varmistaa niiden sisäisten vapaa-alueiden riittävyys sekä virkistysreitistö-
jen jatkuvuus. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava maakun-
nallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen. Alueen käy-
tön suunnittelussa on huolehdittava kestävän liikkumisen toimintaedellytyk-
sistä eri liikkumismuodot huomioiden. Rakennettujen alueiden suunnittelussa 
tulee kiinnittää erityistä huomiota hulevesien hallintaan ja hulevesitulvien eh-
käisyyn. 
 
Alueella on voimassa myös merkintä akt, jolla osoitetaan alueet, joihin kohdis-
tuu seudullisesti ja strategisesti merkittäviä kaupunkikehittämisen ja tiivistämi-
sen tarpeita. 
 
Kehitettävillä ja tiivistettävillä alueilla tulee yhdyskuntarakennetta kehittää 
niin, että elinkeinotoiminnan, asutuksen, kaupan ja muiden palveluiden sekä 
joukko- ja kevyen liikenteen kehittämismahdollisuuksia edistetään. Yhdyskun-
tarakennetta kehittämällä tulee luoda rakenteellisia ja toiminnallisia kokonai-
suuksia kaupunkialueen osakeskusten välille. Alueen vetovoimaisuutta tulee 
parantaa kokonaisvaltaisella kaupunkisuunnittelulla alueen ominaispiirteet 
huomioiden. 
 
Strateginen yleiskaava 
Kotka-Hamina seudulle on laadittu strateginen yleiskaava, joka Kotkan osalta 
on oikeusvaikutteinen ja tuli voimaan 7.2.2019. 
 

 
Ote Kotka - Haminan seudun strategisesta yleiskaavasta. Suunnittelualueen likimääräi-
nen sijainti on osoitettu punaisella ympyrällä. 



 
 

12 
Mussalontie - Kaava nro 0820 - Kaavaselostus - Kaupunkisuunnittelu - Kotkan kaupunki 

Seudun strategisessa yleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu intensiivisten 
taajamatoimintojen alueeksi. Alue on tarkoitettu tiiviiksi ja laadukkaan kaupun-
kimaisen rakentamisen alueeksi, joka tukeutuu tehokkaaseen joukkoliikentee-
seen, kävelyyn ja pyöräilyyn sekä monipuolisiin palveluihin. Alueelle voidaan si-
joittaa asumista sekä kauppa-, liike- toimisto- ja palvelutiloja. Alueen pohjois-
puolelle vt7 varteen on osoitettu itä-länsisuuntainen raideliikenteen selvitet-
tävä yhteystarve sekä pohjois-eteläsuuntainen joukkoliikenteen yhteystarve.  
 
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.  
 



 
 

13 
Mussalontie - Kaava nro 0820 - Kaavaselostus - Kaupunkisuunnittelu - Kotkan kaupunki 

 
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. 
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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. 
 

4.2. Asemakaavan tavoitteet 
Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa liiketoiminta-alueen sekä liityntä-
pysäköintialueen laajentaminen Aittakorventien ja vt 7 välisellä alueella Mus-
salontien varressa. Samalla päivitetään meluvallin sijainti asemakaavassa vas-
taamaan toteutettua. 
 
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 
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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. 
 
 
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.  
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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.  
 

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. 
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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, 
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 
laitteiden sijoittamista varten tulee varata riittävät tilat. Alueella nykyisin sijait-
sevat 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.  
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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.  
 
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”. 
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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.   
 

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. 
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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 
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. 
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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. 
 
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. 
 
Nettiadressin laatija vaatii, että Metsämiehentien ja Mussalontien välinen suo-
jametsäalue Kotkassa säilytetään ennallaan. Aittakorpi tunnetaan metsään ra-
joittuvista rauhallisista tonteistaan ja alue on aikoinaan syystä kaavoitettu suo-
javiheralueeksi. Suoja-alueen tarve ei varmastikaan ole vähentynyt vuosien 
myötä, päinvastoin liikenne ja sitä myötä saasteiden määrä Mussalontiellä on 
lisääntynyt. Metsän kaataminen liiketoiminnan tieltä on vastuutonta ja vaikut-
taa kohtuuttomasti Metsämiehentien asukkaiden viihtyvyyteen, asuntojen ar-
voon sekä myös Lankilan päiväkodin ja läheisten asuinalueiden lasten toimin-
taan metsässä. 
 

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.  
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4.7. Luonnosvaihe 
Asemakaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä 30.6. - 13.8.2021. Luonnoksesta 
saatiin 6 lausuntoa. Mielipiteitä annettiin yksi. Lausunnon antoivat Kaakkois-
Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kymenlaakson liitto, Kymen-
laakson museo, Kymenlaakson pelastuslaitos ja Telia Company. 
 
Kaakkois-Suomen Ely-keskus totesi, että ohjaava, yleispiirteinen kaavoitus tu-
kee kaavaluonnoksessa esitettyä maankäyttöä.  
 
Liityntäpysäköintialueen pysäköintikapasiteetissa oli havaittavissa selvä puute 
suhteessa kysyntään ennen koronaepidemian aiheuttamia muutoksia ihmisten 
liikkumistavoissa. Kaavaluonnoksessa esitetty pysäköintipaikkojen lukumäärän 
lisäys mahdollistaa toimivan liityntäpysäköinnin myös tulevaisuudessa. 
 
Kaakkois-Suomen ely-keskuksen tiedossa ei ole alueelta uhanalaista tai harvi-
naista lajistoa tai muita arvokkaita luontokohteita. Alueella esiintyy haitallisiin 
vieraslajeihin kuuluvaa komealupiinia. Kaavan toteutuksen yhteydessä tulee 
kiinnittää huomiota lupiinin torjuntaan ja poistoon sekä lupiinia kasvavien maa-
massojen käsittelyyn. Tämä on syytä mainita kaavaselostuksessa.  
 
Kaakkois-Suomen ely-keskus katsoo, että lausunnossaan mainitut huomioiden 
kaavahankkeen eteenpäin viemiselle on asialliset, MRL 54 § mukaiset perus-
teet. 
 

Vastine: 
Merkitään tiedoksi. 
 
Kaavaselostuksen kohtaa 5.2.2 ”Vaikutukset luontoon ja luonnon-
ympäristöön” on täydennetty komealupiinien torjunnan ja poiston 
sekä lupiinia kasvavien maamassojen käsittelyn osalta.  

 
 
Kymenlaakson museo totesi antaneensa lausunnon kaavamuutoksen osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmasta. Museolla ei ole lisättävää lausuntoonsa.  
 

Vastine: 
Merkitään tiedoksi. 

 
 
Kymenlaakson pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa esitettyyn kaava-
muutosluonnokseen.  
 

Vastine: 
Ei aiheuta toimenpiteitä. 
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Kymenlaakson liitto huomautti, että kaavaselostuksessa ei ole kirjattu tarkem-
min aluetta koskevaa Kymenlaakson maakuntakaava 2040 taajamatoimintojen 
alueen (A) suunnittelumääräystä. 
 
Kymenlaakson liitolla ei ollut muuta huomautettavaa kaavaluonnoksesta. 
 

Vastine: 
Kaavaselostusta on täydennetty maakuntakaavan taajamatoi-
mintojen aluetta (A) koskevan suunnittelumääräyksen osalta. 
 
 
 

Telia Company ilmoitti, ettei heillä ole huomautettavaa kaavamuutokseen. 
 

Vastine: 
Ei aiheuta toimenpiteitä. 

 
 
Osallinen 1 esitti, että liityntäpysäköintialueen luonnossuunnitelma vaikuttaa 
toimivalta, mutta epäili 45 autopaikan riittävyyttä. Liityntäpysäköintipaikka 
kannattaisi toteuttaa kokonaisuudessaan. 
 

Vastine: 
Havainnekuvan tarkoituksena on havainnollistaa asemakaavan 
mahdollistamaa toteutusta. Se ei välttämättä kuitenkaan täysin 
vastaa alueen lopullista toteutustapaa. Lopullinen toteutus rat-
kaistaan alueen tarkemmassa suunnittelussa.  
 
Havainnekuvaa on päivitetty siten, että liityntäpysäköintialueen 
toteutus on esitetty kokonaisuudessaan. Lisäksi pysäköintipaikko-
jen sijoittelua on tarkasteltu uudestaan, ja alueelle on osoitettu 
polkupyöräpysäköintiä. 
 
 

Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen järjestettiin asukasilta 7.9.2021. Tilai-
suus pidettiin verkkotilaisuutena. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 11 asukasta. 
Asukastilaisuus pidettiin kaikille avoimena tilaisuutena, josta tiedotettiin kau-
pungin verkko- ja sosiaalisen median sivuilla. Kaavan osallisille tiedote asukasil-
lasta lähetettiin kirjeitse. Tilaisuudesta lähettiin tiedote myös paikallisille medi-
oille.  

 
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, katualuetta, yleistä pysäköintialuetta sekä yleisen tien aluetta 
liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi, lähivirkistysalueeksi, suojaviher-
alueeksi, yleisen 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. Liike- ja toi-
mistorakennusten rakennusoikeutta muodostuu yhteensä noin 7 600 k-m2. 
Suurin sallittu kerrosluku on II. Autopaikkoja tulee toteuttaa liiketiloille vähin-
tään 1 ap/ 50 k-m2 ja toimisto- ja palvelutiloille vähintään 1 ap/80 k-m2. Polku-
pyöräpaikkoja tulee toteuttaa vähintään 1 ppp/ 150 k-m2. 
 
Yleisen tien aluetta muodostuu noin 0,4 ha. 
 
Yleistä pysäköintialuetta muodostuu noin 0,35 ha.  
 
Lähivirkistysaluetta muodostuu noin 0,47 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.  
 
Korttelialueille ajo tapahtuu idästä Mussalontieltä sekä etelästä Aittakorven-
tieltä. 
 
Asemakaavamuutos voi mahdollistaa noin 20 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. 
 
Valtatie 7 meluvallin rinteillä ja liityntäpysäköinnin ympäristössä kasvaa haital-
liseksi vieraslajiksi luokiteltua komealupiinia. Asemakaavan toteutuksen yhtey-
dessä on kiinnitettävä huomiota komealupiinin torjuntaan ja poistoon sekä lu-
piinia kasvavien maamassojen käsittelyyn. 
 

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. 
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Alue on hyvin saavutettavissa jalkaisin, pyörällä, julkisella liikenteellä sekä hen-
kilöautolla.  
 

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.  
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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 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. 

 
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. 
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Aihe Arvio 

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 
 
 

6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

6.1. Toteuttaminen 
Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa kaavan saatua lainvoiman. 



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 285 Kotka Täyttämispvm 09.11.2021
Kaavan nimi 0820 16. Aittakorpi, Mussalontie
Hyväksymispvm  Ehdotuspvm  
Hyväksyjä  Vireilletulosta ilm. pvm 20.01.2021
Hyväksymispykälä  Kunnan kaavatunnus 285_0820
Generoitu kaavatunnus  
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 3,4120 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]3,4120
 

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 3,4120 100,0 7627 0,22 0,0000 3427
A yhteensä       
P yhteensä     -0,8406 -4200
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä 1,9069 55,9 7627 0,40 1,9069 7627
T yhteensä       
V yhteensä 0,4693 13,8   0,4693  
R yhteensä       
L yhteensä 0,7523 22,0   -0,0567  
E yhteensä 0,2835 8,3   -1,4789  
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

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

Yhteensä      

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

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

peuralam
Konekirjoitusteksti
Liite 1.



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 3,4120 100,0 7627 0,22 0,0000 3427
A yhteensä       
P yhteensä     -0,8406 -4200
P     -0,8406 -4200
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä 1,9069 55,9 7627 0,40 1,9069 7627
K 1,9069 100,0 7627 0,40 1,9069 7627
T yhteensä       
V yhteensä 0,4693 13,8   0,4693  
VL 0,4693 100,0   0,4693  
R yhteensä       
L yhteensä 0,7523 22,0   -0,0567  
Kadut 0,0101 1,3   -0,1364  
LT 0,3975 52,8   -0,1188  
LP 0,3447 45,8   0,1985  
E yhteensä 0,2835 8,3   -1,4789  
EV 0,2835 100,0   -1,4789  
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       
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ASEMAKAAVAN TARKOITUS  

Asemakaavamuutoksella laajennetaan liityntäpysäköintialuetta sekä liiketoiminta-alu-
etta Aittakorventien ja VT7:n välisellä alueella Mussalontien varressa.  

 
ASEMAKAAVA 

Asemakaavassa määritellään yksityiskohtaisesti alueen käyttötarkoitus sekä ohjataan ra-
kentamista. Asemakaavassa määritellään myös, kuinka paljon tontille saa rakentaa, ra-
kentamisen määrä ilmaistaan tehokkuusluvulla tai kerrosneliömetrien määrällä.  
 
Asemakaava esitetään kartalla, ja lisäksi siihen kuuluvat kaavamerkinnät ja kaavamää-
räykset sekä kaavaselostus. Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. 

 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (lyhenne OAS) esite-
tään, miten osalliset kuten kuntalaiset, yritykset, yhdistykset ja viranomaiset voivat osal-
listua ja vaikuttaa asemakaavan laadintaan. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan asemakaavamuutoksen tarkoitus, läh-
tötilanne ja asemakaavan laadinnan eri työvaiheet. Siinä esitetään myös, miten asema-
kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko suunnitteluprosessin ajan, ja sii-
hen on mahdollisuus ottaa kantaa ja sitä päivitetään tarpeen mukaan, kunnes asema-
kaava viedään ehdotusvaiheeseen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään 
lausunnot osallisilta, viranomaisilta ja yhteisöiltä. 
 
OSALLISET 
Osallisia ovat alueen kiinteistöjen sekä rakennusten omistajat, naapurit ja kiinteistössä 
toimivat yritykset eli kaikki ne, joiden asumiseen, työtekoon tai muihin oloihin kaava 
saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toi-
mialaa kaava koskee. Osallisille tiedotetaan kaavoituksen etenemisestä ja he voivat lau-
sua suunnitelmista mielipiteensä.  
 
Viran puolesta osallisia ovat Kotkan kaupungin asiantuntijaviranomaiset kuten kaupun-
kimittaus, tekniset palvelut, rakennusvalvonta, ympäristökeskus. Osallisia ovat myös 
mm. Kymenlaakson pelastuslaitos, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kymenlaakson museo, 
Kymenlaakson Liitto, Kymen Vesi Oy, Kymenlaakson Sähköverkko Oy.  
 
Osallisiksi Kotkan kaavoitushankkeissa ovat ilmoittautuneet myös seuraavat yhdistykset: 
Meri-Kymen luonto ry, Kotkan ympäristöseura ry sekä Kotka-seura ry.  
 
Asemakaavaa koskevat päätökset tehdään kaupungin luottamuselimissä: kaupunkira-
kennelautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa. 
 

OSALLISTUMINEN 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavan muutosluonnos sekä ehdotus asete-
taan julkisesti nähtäville, jolloin osallisilla on tilaisuus esittää niistä mielipiteitä, lausun-
toja ja muistutuksia. 
 



Asemakaavan muutokseen liittyviä mielipiteitä voi esittää milloin tahansa suunnittelun 
aikana. Kuntalaisilla ja muilla asianosaisilla on myös oikeus valittaa valtuuston tekemästä 
asemakaavamuutoksen hyväksymispäätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.  
 
Osallistumisen eri vaiheet on esitetty tarkemmin kohdassa Kaavatyön vaiheet ja osallis-
tuminen. 

 
SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI 

Asemakaavan muutoksen suunnittelualue on esitetty alla olevalla kartalla. Kaavamuu-
tosalue sijoittuu Aittakorventien ja vt 7 väliselle alueelle Mussalontien länsipuolelle. 
Suunnittelualue on rajattu kaavamuutoshakemuksessa esitettyä suuremmaksi, jotta voi-
daan tarkastella eri toimintojen sijoittumista alueelle. Rajaus ei tarkoita, että alue kaa-
voitettaisiin kokonaisuudessaan esim. liiketoimintaan.  Olemassa oleva meluvalli on si-
sällytetty suunnittelualueeseen, jotta melusuojauksen asemakaavamerkintä voidaan 
päivittää vastaamaan toteutettua ratkaisua. Mussalontien katualue ei kuulu suunnittelu-
alueeseen, mutta tien liikennejärjestelyjä tarkastellaan kaavamuutoksen yhteydessä.  

 
Suunnittelualueen laajuus on noin 3 ha. Suunnittelualueen osoite Aittakorventie 2, 
48400 Kotka.   
  

  

 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti ilmakuvalla. 
   



SUUNNITTELUTILANNE 
 

Maakuntakaava 
Alueen suunnittelua ohjaa maakuntakaava 2040, jonka Kymenlaakson maakuntaval-
tuusto on hyväksynyt 15.6.2020. Maakuntahallitus on määrännyt MRL 201 §:n mukai-
sesti maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kaavan lainvoimaisuutta. Maakunta-
kaava on luonteeltaan strateginen suunnitelma, joka osoittaa maankäytön tarpeita yleis-
piirteisesti. Siinä ei esitetä maankäytön yksityiskohtia. Kymenlaakson maakuntakaava 
2040 on kokonaismaakuntakaava, joka kumoaa kaava-alueen aiempien maakuntakaavo-
jen kaavamerkinnät ja niihin liittyvät suunnittelumääräykset.  
 

 

Ote Kymenlaakson maakuntakaavasta 2040.  
 

Maakuntakaavassa 2040 alueen merkintä on taajamatoimintojen alue A, alueella on voi-
massa myös merkintä akt, jolla osoitetaan alueet, joihin kohdistuu seudullisesti ja strate-
gisesti 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 lii-
kenteen kehittämismahdollisuuksia edistetään. Yhdyskuntarakennetta kehittämällä tu-
lee luoda rakenteellisia ja toiminnallisia kokonaisuuksia kaupunkialueen osakeskusten 
välille. Alueen vetovoimaisuutta tulee parantaa kokonaisvaltaisella kaupunkisuunnitte-
lulla alueen ominaispiirteet huomioiden. 

 
Seudun strateginen yleiskaava  
Kotka-Hamina seudulle on laadittu strateginen yleiskaava, joka Kotkan osalta on oikeus-
vaikutteinen ja tuli voimaan 7.2.2019. Alue on seudun strategisessa yleiskaavassa osoi-
tettu intensiivisten taajamatoimintojen alueeksi. Alue on tarkoitettu tiiviiksi ja laaduk-
kaan kaupunkimaisen rakentamisen alueeksi, joka tukeutuu tehokkaaseen joukkoliiken-
teeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn sekä monipuolisiin palveluihin. Alueelle voidaan sijoittaa 
asumista sekä kauppa-, liike- toimisto- ja palvelutiloja. Suunnittelualueen pohjoispuolelle 
vt7 varteen on osoitettu selvitettävä raideliikenteen yhteystarve sekä pohjois-eteläsuun-
tainen joukkoliikenteen yhteystarve. 



 

Ote seudun strategisesta yleiskaavasta. 
 

Yleiskaavat 
Kotkan yleiskaavassa alue on osoitettu virkistys- ja liikennealueeksi. Kotkan yleiskaava on 
hyväksytty 19.3.1986. Kaava on oikeusvaikutukseton. 
 

 

Ote Kotkan yleiskaavasta. 
 

Asemakaava 
Suunnittelualueella on voimassa kaksi asemakaavaa. Asemakaavassa nro 0309 alueelle 
on esitetty suojaviheraluetta EV, yleinen pysäköintialue LP sekä yleisen tien aluetta LT. 
Suojaviheralueen läpi kulkee itä-länsisuuntainen ohjeellinen jalankululle ja pyöräilylle va-
rattu alueen osa (pp). Vt7 ja Mussalontien varteen on osoitettu meluesteen likimääräi-
nen sijainti.  
 
Asemakaavassa nro 0712 alueelle on osoitettu palveluiden korttelialuetta (P) sekä katu-
aluetta. Palveluiden korttelialueelle on osoitettu rakennusoikeutta 4200 k-m2, ja suurin 
sallittu kerrosluku on II. Mussalontien varteen on osoitettu istutettava puurivi. 



 

 

Ote ajantasa-asemakaavasta. 
 

MUUT SUUNNITELMAT 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus on yhdessä Kotkan kaupungin kanssa laatinut alustavia 
luonnossuunnitelmia liityntäpysäköintialueen laajentamiseksi.  
 
Kaavatyön yhteydessä on teetetty liikenneselvitys, joka valmistui kesäkuussa 2021.  

 
MAANOMISTUS JA NYKYISET TOIMIJAT 

Liikennealueet, turkoosi, ovat valtion omistuksessa. Kartassa ruskealla esitetyt alueet 
ovat Kotkan kaupungin ja valkoisella esitetyt alueet yksityisen omistuksessa.  
 

  

Ote maanomistuskartasta. 



LIIKENNE 
 Suunnittelualue sijaitsee E18 moottoritien eteläpuolella, moottoritien ja Aittakorventien 

välisellä alueella Mussalontien ja Aittakorven Metsämiehentien asuinpientaloalueen vä-
lissä. Alueen pohjoisosassa on suosittu Sutelan kaukoliikenteen liityntäpysäköintialue. 
Mussalontien varrella on paikallisliikenteen bussipysäkit. Mussalontie on vilkkaasti liiken-
nöity, pääosin kaupungin sisäistä liikennettä palveleva tie, joka johtaa E18-moottoritieltä 
Mussalon satamaan. Suunnittelualueen läpi kulkee itä-länsisuuntainen kevyen liikenteen 
väylä. Mussalontien varressa on pohjois-eteläsuuntainen kevyen liikenteen väylä. 

   
 ASUMINEN   

Suunnittelualueen länsipuolella sijaitsee Metsämiehentien asuinpientaloalue, josta 
suunnittelualueen vieressä on yksi rivi- ja kolme omakotitaloa. Mussalontien itäpuolella 
sijaitsee kolme asuinkerrostaloa ja omakotitaloja. Asuinkiinteistöt eivät kuulu suunnitte-
lualueeseen.  
 

 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ  
Suunnittelualueella sijaitsee kaksi toiminnassa olevaa liikerakennusta, joissa toimii liiken-
teeseen ja palveluihin liittyviä yrityksiä. Rakennukset on rakennettu vuosina 1963 ja 
1992.  
 

 LUONNONYMPÄRISTÖ  
Suunnittelualue on osin rakennettua korttelialuetta, metsää sekä pysäköinti- ja liikenne-
aluetta. Metsävyöhykkeellä on melusuojaksi rakennettu maavalli.  
 

SUUNNITTELUN TAVOITTEITA 
Kaavassa on tarkoitus tutkia alueen maankäytön tehostamista liikerakentamismahdolli-
suuksien lisäämiseksi sekä liityntäpysäköinnin laajentamiseksi. Suunnittelussa tarkastel-
laan myös alueen liikenneolosuhteita niin kevyen kuin ajoneuvoliikenteen suhteen. 
 

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI   
Asemakaavamuutokseen liittyen selvitetään vaikutuksia mm. rakennettuun ja luonnon-
ympäristöön, liikenteeseen. Vaikutusarviointia tehdään asemakaavamuutoksen eri työ-
vaiheissa; luonnosvaiheessa karkeammin ja ehdotusvaiheessa tarkentuen. Asemakaavan 
muutoksen vaikutukset varsinaisen kaava-alueen ulkopuolelle huomioidaan arvioin-
neissa.  
 

ALUETTA KOSKEVAT SOPIMUKSET   
Kaupungin ja hakijan kanssa laaditaan maankäyttösopimus alueen toteuttamiseen liitty-
vistä oikeuksista ja velvoitteista. 

  



KAAVATYÖN VAIHEET JA OSALLISTUMINEN 
 

1. Kaavoituspäätös 
Kotkan kaupunkirakennelautakunta päätti kaavoituksen käynnistämisestä kokoukses-
saan 24.11.2020, § 164. 
 
2. Vireilletulo 
Asemakaavamuutoksen vireilletulosta on kuulutettu kaupungin ilmoitustaululla, kau-
punkilehti Ankkurissa sekä kaupungin internetsivuilla 20.1.2021. 

 
3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)  
Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettami-
sesta kuulutettiin kaupungin ilmoitustaululla, kaupunkilehti Ankkurissa sekä kaupungin 
internetsivuilla 20.1.2021. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 20.1. – 
19.2.2021.  

 
4. Asemakaavaluonnos / heinä-elokuu 2021 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadun palautteen, tehtyjen selvitysten ja vaih-
toehtotarkasteluiden pohjalta laadittiin asemakaavamuutoksen luonnos ja kaavaselos-
tus. Luonnos asetettiin nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 62 § ja maankäyttö- ja ra-
kennusasetuksen 30 § mukaisesti 30.6. - 13.8.2021, jolloin siitä oli mahdollista lausua 
mielipiteensä. Luonnoksesta pyydettiin lausunnot osallisilta, viranomaisilta ja yhteisöiltä.  

 
5. Asemakaavaehdotus / marras-joulukuu 2021 
Luonnoksesta saadun palautteen ja täydennettyjen suunnitelmien pohjalta laaditaan 
asemakaavamuutoksen ehdotus. Kaupunkirakennelautakunta käsittelee kaavaehdotuk-
sen, minkä jälkeen ehdotus asetetaan maankäyttö- ja rakennuslain 62 § ja maankäyttö- 
ja rakennusasetuksen 30 § mukaisesti nähtäville. Ehdotuksesta pyydetään lausunnot 
osallisilta ja viranomaisilta. 
 
Ehdotuksesta on mahdollista jättää muistutus. Muistutuksiin annetaan vastine, joka lä-
hetetään muistuttajille, jotka ovat ilmoittaneet yhteystietonsa. Mikäli muistutusten pe-
rusteella kaavaehdotukseen on tarpeen tehdä oleellisia muutoksia, asetetaan uusi ehdo-
tus nähtäville.  

 
6. Asemakaavan hyväksyminen / tammi-helmikuu 2022 
Asemakaavan muutos viedään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, josta se etenee Kot-
kan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Hyväksymisestä tiedotetaan Kotkan kaupun-
gin verkkosivulla ja Ankkuri-lehdessä. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on oikeus valittaa ase-
makaavan muutoksen hyväksymispäätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen Kuopioon.  
 
7. Asemakaavan voimaantulo / maalis-huhtikuu 2022 
Kaavamuutos saa lainvoiman noin kuukauden jälkeen kaupunginvaltuuston päätöksestä, 
jos päätöksestä ei jätetä valituksia. 



OSALLISTEN YHTEYDENPITO JA TIEDOTTAMINEN 
Vireilletulosta ja nähtävillä oloista tiedotetaan osallisille kirjeitse ja muille kaupungin il-
moitustaululla kaupungintalon 4. kerros, Kustaankatu 2, 48100 Kotka, ilmoituslehti Ankku-
rissa, kaupungin verkkosivuilla www.kotka.fi/kuulutukset. 
 
Osalliset voivat kaikissa kaavatyön vaiheissa lähettää Kotkan kaupungin kaavoitukseen 
tiedoksi kirjallisesti mielipiteitään, toiveitaan ja ehdotuksiaan. Nämä kirjataan suunnitte-
lijoiden tiedoksi.  
 
Kaikki työvaiheet ovat esillä Kotkan kaavoituksen verkkosivuilla osoitteessa 
www.kotka.fi/asemakaavat .  

 
VALMISTELIJA 

Lisätietoja asemakaavan valmistelusta ja aikatauluista antaa: 
 
Marja Pelo, kaavoitusarkkitehti 
marja.pelo@kotka.fi 
puh. 040 6389 054 
Kaupunkisuunnittelu, kaavoitus    
Kustaankatu 2 
48100 KOTKA 
 
Mikäli haluat asioida kaavoituksessa paikan päällä, sovi tapaamisesta etukäteen kaavoi-
tuksen henkilökunnan kanssa.  
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ESIPUHE

Kotkan kaupunki on käynnistänyt asemakaavan laatimisen Mussalontien länsipuolelle; Aittakorventien ja vt7
liittymärampin väliselle alueelle. Kaavaluonnoksista laadittiin liikenneselvitys, jossa selvitettiin alueen
tarvitsemat uudet liikennejärjestelyt. Työtä on ohjannut seuraava työryhmä:

Marja Kukkonen, Kotkan kaupunki

Marja Pelo, Kotkan kaupunki

Sara Vilander, Kotkan kaupunki

Tomi Seppä, Kotkan kaupunki

Pasi Halttunen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Suunnitelma on laadittu Ramboll Finland Oy:ssä, jossa työstä ovat vastanneet: Mari Napola
(projektipäällikkö), Jukka Räsänen (liikenne-ennusteet), Tuomas Palonen (toimivuustarkastelut) ja Aapeli
Turunen (suunnittelu ja kustannusarviot).

Työ on käynnistynyt maaliskuussa 2021 ja se on valmistunut kesäkuussa 2021.
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MAANKÄYTTÖLUONNOKSET
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TOIMINNOT TULEVAISUUDESSA

• Kaavahankkeessa on laadittu alustavia luonnoksia Kotkan Mussalontien varren Jyrkilän tallien alueen
laajentamisesta. Maankäyttöluonnoksilla on hahmoteltu erilaisia alueen toteuttamisvaihtoehtoja.
Luonnoksissa on tarkasteltu mm. rakentamisen sijoittelua ja määrää sekä tonttien ajoyhteyksien
järjestämistä. Kaupungin luovutettavaksi muodostuisi yksi liiketontti ja sen eteläpuolelle laajennus Jyrkilän
liikenteen nykyiselle tontille.

• Alueen pohjoisosaan liittyy liityntäpysäköinnin laajentaminen, joka on tarkoitus toteuttaa lähiaikoina.
Laajennus voidaan toteuttaa vaiheittain, ja ensimmäinen osa on tarpeen toteuttaa pian, koska nykyinen
kenttä on usein täynnä.

• Kaava-alueen läpi nykyisin kulkeva jalankulun ja pyöräilyn yhteys on pyritty säilyttämään. Korttelialueiden
sisäisen liikenteen sujuvoittamiseksi pyritään mahdollistamaan korttelialueen sisäinen etelä-
pohjoissuuntainen liikennöinti tonttien välillä.

• Kaavaluonnokseen oli tarpeen määritellä miten liittymät alueelle tulisi muodostaa. Päätöksenteon tueksi oli
myös varmistettava, ettei uuden maankäytön matkatuotos ja muuttuvat liikennejärjestelyt aiheuta
kohtuutonta haittaa moottoritien ramppiliittymään. Vaihtoehtoja vertaamalla valittiin jatkosuunnittelun
pohjaksi vaihtoehto 9, jota edelleen jatkokehitettiin vaihtoehdoksi 9B.
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VE4

• Rakentaminen on sijoitettu Mussalontien varteen,
pysäköintialueet jäävät rakennusten taakse niiden
länsipuolelle.

• Uusi tonttien yhteinen liittymä Mussalontieltä on kahden
pohjoisimman tontin välissä. Nykyinen jalankulun ja
pyöräilyn yhteys säilyy ja jatkuu tonttien välissä. Uusi
Mussalontien liittymä on melko lähellä liityntäpysäköinnin
liittymää.

• Korttelialueilla pyritään mahdollistamaan tonttien väliset
ajoyhteydet.

• Bussipysäkki sijaitsee uuden Mussalontien liittymän oikealla
puolella, eikä siten muodosta näkemäestettä.

• Liityntäpysäköinnin liittymästä on ajo vain
liityntäpysäköintiin.

• Aittakorventien kaksi liittymää säilyvät nykyisellään.

Kuva 1. Maankäyttöluonnos VE4, havainnekuva.
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VE5

• Meluvallin eteläpäätä siirretty länteen pohjoisimman tontin
laajentamiseksi.

• Rakentaminen on sijoitettu Mussalontien varteen,
pysäköintialueet jäävät osittain rakennusten taakse niiden
länsipuolelle.

• Uusi tonttien yhteinen liittymä Mussalontieltä on kahden
pohjoisimman välissä. Jalankulun ja pyöräilyn yhteys
jatkuu tonttien välissä.

• Uusi Mussalontien liittymä on melko lähellä
liityntäpysäköinnin liittymää. Liittymä palvelee vain kahta
pohjoisinta tonttia, eteläisen tontin liikennöinti on
Aittakorventien kautta.

• Bussipysäkki on uuden liittymän oikealla puolella eikä siten
muodosta näkemäestettä.

• Liityntäpysäköinnin liittymästä on ajo vain
liityntäpysäköintiin.

• Aittakorventien kaksi liittymää säilyvät nykyisellään. Kuva 2. Maankäyttöluonnos VE5, havainnekuva.
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VE6

• Meluvallin eteläpäätä siirretty länteen pohjoisimman tontin
laajentamiseksi.

• Rakentamista on sijoitettu osin Mussalontien varteen sekä
osin kaava-alueen länsireunaan suojaamaan asutusta.

• Uusi tonttien yhteinen liittymä Mussalontieltä eteläisille
tonteille on kahden eteläisimmän tontin välissä. Pohjoiselle
tontille ajetaan samasta liittymästä kuin liityntäpysäköintiin.

• Nykyinen jalankulun ja pyöräilyn yhteys säilyy ja jatkuu
tonttien välissä.

• Korttelialueilla pyritään mahdollistamaan tonttien väliset
ajoyhteydet.

• Bussipysäkki liittymän vasemmalla puolella muodostaa
näkemäesteen.

• Aittakorventien kaksi liittymää säilyvät nykyisellään.

Kuva 3. Maankäyttöluonnos VE6, havainnekuva.
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VE9

• Rakentamista on sijoitettu osin Mussalontien varteen sekä
osin kaava-alueen länsireunaan suojaamaan asutusta.

• Eteläisille tonteille on uusi liittymä Mussalontieltä hieman
kauempana nykyisestä liityntäpysäköinnin liittymästä.
Bussipysäkki liittymän vasemmalla puolella muodostaa
näkemäesteen.

• Jalankulun ja pyöräilyn yhteys säilyy tonttien välissä.

• Pohjoiselle tontille ajetaan samasta liittymästä kuin
liityntäpysäköintiin.

• Korttelialueilla pyritään mahdollistamaan tonttien väliset
ajoyhteydet.

• Aittakorventien kaksi liittymää säilyvät nykyisellään.

• Jatkosuunnitteluun valittu vaihtoehto.

Kuva 4. Maankäyttöluonnos VE9, havainnekuva.
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LIIKENNE-ENNUSTE
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MUSSALONTIEN LIITTYMÄJÄRJESTELYT
LIIKENNE-ENNUSTE

• Mitoittava liikenne-ennuste v. 2040 laadittiin kahdessa vaiheessa

• Vt7 eritasoliittymän ja Mussalontien liikennemäärät määritettiin Väyläviraston liikennemäärätietojen,
valtakunnallisen liikenne-ennusteen ja Kotkan liikenne-ennustemallin pohjalta

• Uuden maankäytön matkatuotos laskettiin neljälle eri vaihtoehdolle ja lisättiin taustaennusteeseen

• Vaihtoehtojen liikenne-ennusteita käsiteltiin ohjausryhmässä, jonka jälkeen päädyttiin ottamaan jatkotyön
pohjaksi yksi em. vaihtoehdoista, jolle laadittiin tarkennettu liikenne-ennuste.

• Tätä ennustetta käytettiin suunnittelun ja toimivuustarkastelujen lähtökohtana.
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PÄÄTEIDEN LIIKENNEMÄÄRÄT

• Alla on esitetty vuoden 2020
keskivuorokausiliikennemäärät

• Oikealla vuoden 2040 ennustettu
keskiarkivuorokausiliikennemäärä, päätien
ennustettu kasvu on noin 60 %, alemmalla
katuverkolla noin 20 %

Kuva 5. KVL 2020. Kuva 6. Ennustettu KAVL 2040.
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UUDEN MAANKÄYTÖN MATKATUOTOS

• Tarkasteltavina olivat maankäyttövaihtoehdot 4, 5, 6 ja 9.

• Oletuksena oli, että uusi maankäyttö on työpaikkoja, toimistoja ja pienteollisuutta, sekä vähäisessä määrin
liiketilaa.

• Näille matkatuotokset laskettiin Ympäristöministeriön matkatuotosoppaan avulla.

• Vaihtoehdossa 6 pohjoiselle tontille sijoitettiin ravintolatoimintaa (hampurilaisravintola), jolle
maksimimatkatuotos arvioitiin pysäköintipaikkatarjonnan ja noin puolen tunnin viipymän perusteella.
Maankäyttövaihtoehtojen ja matkatuotoslaskelmien pohjalta päädyttiin kehitettyyn vaihtoehtoon 9B, jossa
pikaruokaravintolan oletettiin sijoittuvan keskimmäiselle tontille.

• Kaikissa vaihtoehdoissa eteläisimmän tontin teoreettinen autopaikkamäärä on korkea (yli 100 ap).

• Kaikissa tapauksissa oli mukana liityntäpysäköintikentän laajennus, jonka käyttäjistä noin kolmasosan
oletettiin saapuvan aamuhuipputunnin aikana ja vastaavasti poistuvan iltaruuhkan aikana.

• Vuorokausitasolla kolmen korttelin ja liityntäpysäköintialueen kokonaismatkatuotos (KAVL molemmat
suunnat yhteensä) vaihteli 765 – 875 auton välillä lukuun ottamatta vaihtoehtoa 6, jonka tuotos oli lähes
1200.
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UUDEN MAANKÄYTÖN MATKOJEN SUUNTAUTUMINEN

• Kullekin alustavalle vaihtoehdolle arvioitiin liikenteen käyttämät pääreitit.

Ve 4 Ve 5 Ve 6 Ve 9 Ve9B

Kuva 7. Maankäyttövaihtoehdot ja matkojen suuntautuminen.
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UUDEN MAANKÄYTÖN MATKOJEN SUUNTAUTUMINEN, VE 9B

• Maankäyttövaihtoehtojen ja matkatuotoslaskelmien pohjalta päädyttiin
kehitettyyn vaihtoehtoon 9B, joka valittiin jatkosuunnitteluun.

• Pikaruokaravintolan oletettiin sijoittuvan keskimmäiselle tontille, kun se
vaihtoehdossa 6 oli sijoitettu pohjoisimmalle tontille.

• Pikaruokaravintolan matkatuotosluku arvioitiin paikallisten kokemusten
perusteella Matkatuotos-oppaan keskiarvoa hieman matalammaksi.

Kuva 8. VE9B.
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MUSSALONTIEN ENNUSTELIIKENNEMÄÄRÄT (KAVL 2040)

• Uusi maankäyttö kasvattaa Mussalontien
ennusteliikennemäärää enimmillään 400 - 500
ajoneuvolla vuorokaudessa, tarkastelukohdasta
riippuen

• Kuvassa on esitetty vuoden 2040
poikkileikkausliikennemäärät, sekä ilman uuden
maankäytön matkatuotosta että sen tuottama
kasvu huomioon ottaen

• Liikennemallin avulla tuotettiin iltahuipputuntia
kuvaava liikennevirtamatriisi
toimivuustarkastelujen lähtökohdaksi.

Kuva 9. KAVL 2040 ilman
uutta maankäyttöä (musta)
sekä uuden maankäytön
kanssa (sininen).
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TOIMIVUUSTARKASTELUT
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LÄHTÖKOHDAT

• Toimivuustarkastelut tehtiin PTV Vissim -ohjelmistolla.
• Liikennemäärät: Tarkastelussa käytettiin vuoden 2040

ennusteen iltapäivän huipputunnin liikennemääriä.
Liikennemäärissä on huomioitu henkilöauto- ja raskas liikenne
erikseen.

• Verkko: Liikenneverkko perustuu vaihtoehtoihin 6 ja 9, joissa
Mussalontielle tehdään uusi liittymä uutta maankäyttöä varten.
Liittymässä sallitaan kaikki kääntymissuunnat. Verkko käsittää
Mussalontien Aittakorventien ja vt 7 Sutelan liittymän välillä.
Verkosta tehtiin kolme erilaista vaihtoehtoa:

1. Mussalontiellä uudessa liittymässä ei kääntymiskaistaa
vasemmalle kääntyville

2. Mussalontiellä uudessa liittymässä kaista vasemmalle
kääntyville

3. Mussalontiellä uudessa liittymässä kaista vasemmalla
kääntyville ja Jyrkilän pihan itäinen liittymä Aittakorventielle
on suuntaisliittymä (kuvassa)

Liityntäpysäköinti

Uusi liittymä

Jyrkilän nykyiset
liittymät

Kuva 10. Toimivuustarkasteluiden liikenneverkko.
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EI KÄÄNTYMISKAISTAA VASEMMALLE

• Kuvassa mustat palkit esittävät 95. persentiilin jonopituuksia.

• Uudessa liittymässä Mussalontieltä vasemmalle kääntyvät
aiheuttavat säännöllisesti jonoja Mussalontielle. Pisimmillään
jonot ulottuvat Aittakorventien liittymään.

• Palvelutaso valo-ohjatuissa liittymissä on hyvä (keskimääräinen
viive on alle 35 s).

• Mussalontien jonoutumista ramppiliittymään voidaan säädellä
valo-ohjauksen ohjelmoinnilla.

Rampin jonot
ovat hyvin

lyhyet

Liityntäpysäköinnistä kääntyminen
vasemmalle Mussalontielle voi olla

ajoittain hidasta jonojen takia.

Vasemmalle kääntyvät
aiheuttavat kohtalaisen

pitkiä jonoja Mussalontielle

Kuva 11. Toimivuustarkasteluiden tulos
ilman vasemmalle kääntymiskaistaa.
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KÄÄNTYMISKAISTA VASEMMALLE

• Toteuttamalla uuteen liittymään kääntymiskaista vasemmalle
Mussalontieltä voidaan välttää Mussalontien jonoutuminen
käytännössä kokonaan. Kääntymiskaistan pituudeksi riittää
simuloinnin perusteella 15–20 m, mutta raskaan liikenteen
kääntymisen huomioimiseksi pituus kannattaa olla noin 30 m
(perävaunullinen rekka mahtuu kaistalle).

• Uuden liittymän järjestelyillä ei ole vaikutusta ramppiliittymän
jonoutumiseen tai toimivuuteen.

Kääntymiskaistalla voidaan
välttää jonoutuminen

käytännössä kokonaan

Kuva 12. Toimivuustarkasteluiden tulos
vasemmalle kääntymiskaistan kanssa.
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AITTAKORVENTIEN MUUTOKSET

• Aittakorventien jonoutumista ja toimivuutta voidaan tarvittaessa
parantaa muuttamalla Jyrkilän itäinen liittymä Aittakorventielle
suuntaisliittymäksi ja muuttamalla valoliittymän ohjelmaa.

• Suuntaisliittymä mahdollistaa Aittakorventien ryhmittymiskaistojen
pidentämisen

• Aittakorventieltä ennustetilanteessa on niin paljon vasemmalle kääntyviä,
että liittymän toimivuus heikkenee jos Lankilantieltä voi samaan aikaan
ajaa liittymään.

• Liittymässä on tarve saada Mussalontieltä oikealle Aittakorventielle
kääntyvät ja Aittakorventieltä vasemmalle Mussalontielle kääntyvät
samaan vaiheeseen

• Suuntaisliittymä vaikeuttaisi kohtuuttomasti eteläisen tontin toimintaa,
joten sitä ei suositella. Vasemmalle

kääntymiskaista
pääasialliseksi
kaistaksi

Valo-
ohjelman
muutos

Nykyinen Ehdotus

M
us

sa
lo

nt
ie

Aittakorventie

Kuva 14. Ehdotus liikenneverkon
muutoksista.
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JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMIVUUSTARKASTELUISTA

• Vuoden 2040 ennusteliikennemäärillä tarkasteltujen valo-ohjattujen liittymien palvelutaso on vähintään
hyvällä tasolla (viiveet ovat keskimäärin alle 35 s).

• Uuteen liittymään on toteutettava kääntymiskaista vasemmalle Mussalontieltä. Kääntymiskaistan
pituudeksi riittää simuloinnin perusteella 15–20 m, mutta raskaan liikenteen kääntymisen huomioimiseksi
pituus kannattaa olla noin 30 m (perävaunullinen rekka mahtuu kaistalle). Ilman kääntymiskaistaa
Mussalontielle muodostuu jonoja, jotka saattavat ulottua Aittakorventien liittymään asti.

• Uuden liittymän järjestelyt eivät vaikuta ramppiliittymän toimivuuteen.

• Ennusteliikennemäärillä Aittakorventielle syntyy pitkiä jonoja. Jonoja voidaan lyhentää kaistoja ja
Aittakorventien liittymän valo-ohjelmaa muuttamalla.
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SUUNNITELMAKARTTA
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MUSSALONTIE, LIIKENNESUUNNITELMA

1.Uusi liittymä
Mussalontielle

2.Mussalontien kaista- ja
saarekemuutokset

3.Siirretty bussipysäkki

4. Nykyinen
liityntäpysäköinnin
liittymä säilyy ja toimii
myös pohjoisen tontin
liittymänä

5. Levennetyt
suojatiesaarekkeet
(2,5 m)

6.Aittakorventien kaista-
ja saarekemuutokset
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Kuva 15. Mussalontien liikennesuunnitelma, suunnitelmakartta ja keskeiset toimenpiteet.



YHTEENVETO

• Uusi tonttiliittymä mitoitettu telibussilla, ja se on
sijoitettu  mahdollisimman lähelle alkuperäistä
kaavaluonnoksen sijaintia.

• Mussalontien ja Aittakorventien saarekkeisiin tulee
jonkin verran muutoksia; mm. Mussalontielle uusi
vasemmalle kääntymiskaista tulevaa maankäyttöä
varten ja Aittakorventielle suojateiden saarekkeiden
leventäminen 2,5 metrisiksi.

• Mussalontien länsipuolella sijaitseva linja-autopysäkki
siirretään pohjoisemmaksi liityntäpysäköintialueen
liittymän eteläpuolelle.

• Uusien valaisinpylväiden, opasteiden, reunatukien ja
muiden asioiden tarkempia sijainteja suunniteltaessa
tulee huomioida Mussalontien erikoiskuljetusreitti.

• Liityntäpysäköinnin liittymään ei mahdu saareketta
johtuen liittymän kaarteesta, opasteet sijoitetaan
pientareille.

Kuva 16. Mussalontien liikennesuunnitelma, suunnitelmakartta.
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LIITTYVÄT SUUNNITELMAT
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MUSSALONTIEN-AITTAKORVENTIEN KIERTOLIITTYMÄ

• Liittymään oli aiemmin v. 2013 suunniteltu
kiertoliittymää. Suunnitelma on kuitenkin
osittain vanhentunut, eikä ole pidetty
todennäköisenä, että kiertoliittymä rakentuisi
lähivuosina.

• Erikoiskuljetuksille kiertoliittymän mitoitus ei
näyttäisi olevan riittävä.

• Kevyen liikenteen alikulut nostavat
rakentamiskustannuksia tasoylityksiin verrattuna
huomattavasti.

• Uusi liittymäsijainti Mussalontiellä ei estä
kiertoliittymän jatkosuunnittelua
tulevaisuudessa, jos tulee uudelleen esiin tarve
muuttaa liittymä kiertoliittymäksi.

• Nykyinen nelihaaraliittymä toimii hyvin
tulevaisuuden liikennemäärillä
toimivuustarkastelun perusteella.

Kuva 17. Kiertoliittymä, suunnitelmakartta 15.4.2013.
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ESISELVITYS E18- TIEN KOTKA-PYHTÄÄ - ALUEEN
LIITYNTÄPYSÄKÖINTIPAIKKOJEN KEHITTÄMISEKSI

• Työssä on laadittu ehdotus Sutelan risteysillan
eteläisen liityntäpysäköinnin lisäpaikkojen
rakentamisesta nykyisen alueen jatkoksi sekä
nykyisen alueen pysäköintiruutujen uudelleen
sijoittelusta.

• Eteläisen alueen pysäköintikapasiteetin
lisääminen nykyisestä 22 paikasta 45 paikkaan
vaatii maanrakennustöitä olemassa olevan
pysäköintialueen eteläpuolella. Laajennuksen
rakentaminen vaatii uudet rakennekerrokset,
nykyisen avo-ojan osittaisen sulkemisen
ojarumpuun, pinnan asfaltoinnin sekä
reunakivien ja liikennemerkkien asennuksia.

Kuva 18. Sutelan liityntäpysäköinnin (Eteläinen) lisäpaikat.
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LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN OPASTUS
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OPASTEET MUSSALONTIE

• Liityntäpysäköinnin viitat lisätään
liittymään.

Kuva 19. Liityntäpysäköinnin viittojen sijoitus.
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LÄHESTYMINEN KATUVERKOLTA

• Tarvittaessa voidaan Mussalontielle
lisätä liityntäpysäköintialueen
lähestymisopasteita
(lähestymisopasteet eivät sisälly
kustannusarvioon):

• Liityntäpysäköintitunnus ja
liityntävaihtoehdon symboli
(linja-auto)

• Pysäköintialueen nimi

• Km – etäisyys

• Paikkamäärä

Kuva 20. Lähestymisopasteen sisältö. Kuva 21. Lähestymisopasteen sijoitus.
(Liityntäpysäköinnin konseptikäsikirja, HSL)
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LÄHESTYMINEN MAANTIELTÄ

• Tarvittaessa voidaan lisätä
lähestymisopaste vt7:n ramppien
portaaleihin (lähestymisopasteet eivät
sisälly kustannusarvioon):

• Liityntäpysäköintitunnus

• Liityntäpysäköintialueen nimi
(esim. Sutela pohjoinen, Sutela
eteläinen).

• Joukkoliikenteen
liityntävaihtoehtojen symboli (linja-
auto)

• Viitoitusmerkin nuoli/nuolet.

Kuva 23. Ryhmittymisopasteen sijoitus.
(Liityntäpysäköinnin konseptikäsikirja, HSL)

Kuva 22. Ryhmittymisopasteen sisältö.

32



VALTATIE 7

• Tarvittaessa tulevaisuudessa viittoja
voidaan lisätä valtatielle. Opastus tulee
aloittaa riittävän kaukaa, esim. 3 km
ennen. Toistaiseksi ei nähty tarvetta
opastaa pitkänmatkan liikennettä, koska
käyttäjät ovat pääosin paikallisia.

Kuva 26. Lähestymis- ja ramppiopasteiden paikat kartalla.Kuvat 24 ja 25. Esimerkki opasteista.
https://www.google.fi/maps
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KUSTANNUSARVIOT
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ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO

• Kustannusarviot on laadittu käyttäen Fore-laskentaohjelmiston hanke- ja rakennusosalaskentaa.
Kustannusarviot ovat hyvin alustavia suunnitteluvaiheesta johtuen ja tarkentuvat katu- ja
rakennussuunnitteluvaiheissa. Kustannusarvion MAKU-indeksi on 101,80 (2015=100).

• Uuden tonttiliittymän kustannukset ovat noin 40 500 € (alv. 0 %).

• Mussalontien ja Aittakorventien kaista- ja saarekemuutokset ovat noin 251 500 € (alv. 0 %).

• Liityntäpysäköinnin lähestymisopasteet katuverkolla tai maantiellä eivät sisälly kustannusarvioon.
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Kaavamerkinnät ja -määräykset

Alue tulee säilyttää luonnontilaisena.

Lähivirkistysalue.

Yleisen tien alue.

Suojaviheralue.

3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Kaupungin- tai kunnanosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Kaupungin- tai kunnanosan numero.

Kaupungin- tai kunnanosan nimi.

Korttelin numero.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.

Rakennusala.

Johtoa varten varattu alueen osa.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

korjaamo-, huolto- yms. tiloja sekä polttoaineen jakeluaseman.
Korttelialueelle saa lisäksi sijoittaa palvelutiloja, ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia 
Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

muulla melua estävällä rakenteella. Sijainti on likimääräinen.
Alueelle rakennettava melueste. Liikennealue on varustettava meluvallilla tai 

sallitun kerrosluvun.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman 

Yleismääräykset

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Yhteys sitova, sijainti ohjeellinen.
Ohjeellinen ajoyhteys.

Alue tulee istuttaa puu- ja pensasistutuksilla.
Istutettava alueen osa.

korkeudeltaan vähintään 2,5 metriä maanpinnasta. Maavalli tulee istuttaa.
umpinainen aita, maavalli, muu rakenne tai rakennus. Rakenteen tulee olla 
Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleiselle tontin osalle on toteutettava

Yleinen pysäköintialue.

Katu.

sovittaa rakennusten arkkitehtuuriin.
Asemakaavassa osoitetun kerrosluvun yläpuolelle saa sijoittaa teknisiä laitteita. Tekniset laitteet tulee 

ympäristöön. Valaistussuunnitelma tulee esittää rakennusluvan yhteydessä.

puoleisille julkisivuille ei saa sijoittaa valomainoksia. Ulkovalaistuksessa on pyrittävä estämään valon leviäminen 

osiin materiaalin, värityksen, aukotuksen keinoin ja/tai julkisivua porrastamalla. Aittakorven asuinalueen 

Mussalontien puoleisesta julkisivusta vähintään 20 % tulee olla ikkunapintaa. Julkisivua tulee jäsennellä

Julkisivujen tulee olla suunnittelultaan ja toteutukseltaan laadukkaita ja korkeatasoisia. Rakennuksen

Rakennusten suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida kaupunkikuvallisesti merkittävä sijainti. 

K-korttelialueilla:
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14. KAUPUNGINOSA LANKILA, OSA KATUALUETTA,

ASEMAKAAVAN MUUTOS 

23.11.2021

Maaperän pilaantuneisuus on selvitettävä ennen rakentamista. 

LP-alue:

Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle laaditaan erillinen sitova tonttijako.

vähintään 15 % tulee olla vettä läpäisevää.

ja johtamisesta on esitettävä suunnitelma rakennusluvan yhteydessä. Tontin pinta-alasta

Hulevesiä tulee imeyttää tontilla ennen niiden johtamista hulevesiverkostoon. Hulevesien käsittelystä 

Autopaikat tulee jäsennellä istutuksin.

- Toimisto- ja palvelutilat 1 ap / 80 k-m².

- Liiketilat 1 ap / 50 k-m²

Autopaikat:

tulee olla katettuja.

Polkupyöräpaikat tulee sijoittaa sisäänkäyntien läheisyyteen. Vähintään puolet polkupyöräpaikoista

- 1 ppp / 150 k-m².

Polkupyöräpaikat:

tulee olla katettuja.

Alueelle tulee osoittaa vähintään 20 polkupyöräpaikkaa. Vähintään puolet polkupyöräpaikoista

haittaa ympäröivälle asutukselle. Varastointi-, huolto- ja lastausalueet tulee varustaa näkösuojin.

Huolto- ja lastaustilat on sijoitettava ja toteutettava siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän 
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