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  Kaavamuutosalueen likimääräinen sijainti kartalla. 
 
1.2 Kaava-alueen sijainti 
 

Kaava-alue sijaitsee 4. Kotkansaaren kaupunginosassa, Haukkavuoren tornin 
itäpuolella. Suunnittelualuetta rajaavat Keskuskatu pohjoisessa ja Heikinkatu lännessä. 
Alue rajautuu naapuruston asuinkortteleihin ja kaupunkikuvallisesti arvokkaaseen 
vanhaan sairaalaan. Toivo Pekkasen puisto sijaitsee kaava-alueen itäpuolella. 
 
Suunnittelualue on pinta-alaltaan 3219 m². 
 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 
 

Keskuskatu 43, asemakaavan muutos (0621) 
 
Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa asuinkerrostalon sijoittuminen alueelle. 
Tavoitteena on uudistaa asuinkerrostalojen tarjontaa kysyntää vastaavalla 
asuinrakennuksella. 
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2 TIIVISTELMÄ 
 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 

Asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu 19.1.2022 kaupungin virallisella www-sivulla, 
kirjeitse osallisille ja muille lehti-ilmoituksella kaupungin ilmoituslehdessä, joka on 
ilmaislehti Ankkuri. 
 
Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä 
mielipiteiden esittämistä varten 19.1.–1.2.2022. 
 
Asemakaavan luonnos on ollut nähtävillä MRL 62 § mukaisesti 8.4 - 6.5.2022 
mielipiteiden esittämistä varten. 

 
Aloite asemakaavan laatimiseksi on tullut Kotkan Asunnot Oy:ltä. 

 
2.2 Asemakaavan muutos 
 

Asemakaava mahdollistaa asuinkerrostalon rakentamisen Keskuskatu 43:n. 
 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
 

Asuinkerrostalon rakentaminen on tarkoitus aloittaa kaavan valmistumisen jälkeen. 
 
 
3 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 
 
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 

Keskuskadun ja Heikinkadun lähialueelle sijoittuu asumista, sosiaali- ja terveyspalveluita 
sekä opetus- koulutuspalveluita. Rakennetun kulttuuriympäristön merkittäviä kohteita 
ovat vanha Kotkan kaupunginsairaala sekä EKAMI -Kotekon kampus. Lähialueen 
kaupunkiympäristö on kerroksellinen ja muodostuu mm. eri aikoina rakennetuista 
asuinkerrostaloista, oppilaitoksista ja puistoista. 

 
3.1.2 Luonnonympäristö 

 
Maisemarakenne, luonnonolot 
 
Alue on rakennettua kaupunkiympäristöä, jota reunustaa asuinkerrostalot, sairaala ja 
asuinrakennusten hoidetut piha-alueet ja kaupungin puistot. Pihoilla ja puistoissa 
kasvaa kookkaita mäntyjä ja lehtipuita. Kenttäkerroksen kasvillisuus on vähäistä ja 
maanpeitekasvina on pääosin pensasistutukset ja hoidettu nurmi. 
 
Kotkan keskustan osayleiskaavan luontoselvityksessä (Luontoselvitys Kotkansiipi, Petri 
Parkko 2017) todetaan, että Keskuskatu 43 kaava-alue muodostuu voimakkaasti 
rakennetuista tonteista, joilla merkittävien luontoarvojen esiintyminen on 
epätodennäköistä.  
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Luonnonsuojelu 
 
Alue on yleisilmeeltään vehreä ja hoidettu puistoympäristö. Kookkaat puut 
muodostavat alueelle juhlavan tunnelman. Kotkan keskustan osayleiskaavan 
luontoselvityksessä (Luontoselvitys Kotkansiipi, Petri Parkko 2017) todetaan, että 
alueella ei esiinny arvokkaita luontokohteita. 

 
3.1.3 Rakennettu ympäristö 

 
Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella 
 
Kaava-alueen lähiympäristössä on useita asuinrakennuksia ja suuria oppilaitoksia sekä 
vanhan Kotkan kaupunginsairaalan kortteli. 

 
Yhdyskuntarakenne 
 
Kaava-alue on Kotkansaaren keskusta-aluetta. 

 
Palvelut, työpaikat, elinkeinotoiminta 
 
Keskustan palvelut on saavutettavissa kaava-alueelta jalan. Lähimmät palvelut ovat 
terveyspalvelut, joita on naapurikorttelin sairaalassa. Lisäksi opetus- ja 
koulutuspalveluita EKAMI-kotekon kampuksen korttelissa. 
 
Virkistys 
 
Kaava-alueen viereisessä korttelissa sijaitsee Toivo Pekkasen puisto. Lisäksi 
kaupunginosan Kotkan kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluvat puistot tarjoavat laajat 
virkistysalueet kaupunkilaisten käyttöön. 
 
Liikenne 
 
Alue on kokonaisuudessaan kaupungin katuverkoston osa. Liikenne on pääasiassa 
alueen asukkaiden ja sairaalan asiakkaiden henkilöautoliikennettä. 

 
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaisjäännökset 
 
Kotkansaari - Ruotsinsalmen linnoituskaupunki kaupunkiarkeologisen inventoinnin 
(Päivi Hakanpää, 2007) mukaan suunnittelualue ei kuulu linnoituskaupungin 
tutkimuksellisesti mielenkiintoisimpien alueiden joukkoon. Lähialueilla 2000-luvulla 
suoritetuissa arkeologisten kaivausten yhteydessä on löytynyt linnoituskaupungin 
aikaisia rakenteita ja kulttuurikerroksia. 
(https:www.kyppi.fi/palveluikkuna/raportti/read/asp/r_default.aspx) 
 
Kotkan vanha vesitorni nykyisin Haukkavuoren näkötorni sijaitsee Kotkansaaren 
läntisessä osassa Haukkavuoren laella, Kotkansaaren korkeimmalla kohdalla. Tornia 
ympäröivä 12,5ha:n kallioalue on pääosin luonnontilaista puistomaista metsää. Yleinen 
alue kuuluu Kotkan kansalliseen kaupunkipuistoon 0,55 ha:n koilliskulmaa lukuun 
ottamatta. Kallion lakialue on suhteellisen paljas mutta jyrkkiä rinteitä peittää 
havupuuvaltainen metsä. Haukkavuoren juurella on lännen ja pohjoisen suunnassa 
huvilamaista asuinrakentamista lähinnä viimevuosisadan alkupuoliskolta. Idässä 
sijaitsee kaupungin vanha rakennustaiteellisesti merkittävä sairaala, etelässä 
ammatillisen oppilaitoksen Kotekon rakennuskokonaisuus. 
 
Vesitorni valmistui 1920. Tornin huippu kohoaa 72 metriä merenpinnan yläpuolelle. 
Torniin alun perinkin rakennettua näköalatasannetta käytettiin sodan aikana 
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ilmavalvontaan. Lähinnä Lottien vastuulle jäänyttä valvontaa suoritettiin vuoroissa yötä 
päivää vuosina 1939 -1942. Haukkavuoren vesitornin jäätyä pieneksi rakennettiin Jylpyn 
kallioille uusi torni 1953. Vesisäiliön tyhjentämisen jälkeen muutettiin Haukkavuoren 
torni pelkäksi näkötorniksi. Myöhemmin näkötornin tiloja on käytetty mm. kahvilana ja 
ravintolatilana sekä konserttien ja taidenäyttelyiden pitopaikkana. 
 
Kotkansaaren maankäytön ratkaisut perustuvat Ruotsinsalmen linnoituskaupunkiin 
sekä 1800-luvun puolivälin kaavasuunnitelmiin. Ruotsinsalmen linnoituskaupungin 
hallinnon keskus sijaitsi nykyisen keskustan ja kauppatorin alueella. Nykyisten 
kortteleiden hahmo ja katulinjojen suunnat on piirretty jo 1800-luvun alkupuolella. 
Myös ruutukaava-aluetta jäsentävät puistoalueet hahmottuvat varhaisessa vaiheessa. 
Keskustan rakennuskanta edustaa kattavasti kaupungin kehityksen eri aikakausia. 
Julkisia rakennuksia on säilynyt Ruotsinsalmen linnoituskaupungin, 
puunjalostusteollisuuden yhdyskunnan sekä satama- ja teollisuusyhdyskunnan 
aikakausilta. 
 
Keskusta-aluetta leimaa kerroksellisuus: Isopuiston ympäristö on merkittäviltä osin 
1800-luvulta, Kirkkokadun rakennuskantaa leimaa 1900-luvun alku ja Keskuskadun 
varrella sijaitsee harvinaisen hieno 1920-luvun rakennusten ketju. Arvorakennusten, 
aukioiden ja puistojen luoma kokonaisuus on kotkalaisen kaupunkikuvan perusolemus. 
Tulevaisuuden hankkeiden, liikennejärjestelyjen, rakennusprojektien ja 
täydennysrakentamisen tulee sopuetua tähän erityisen arvokkaaseen maisemaan sen 
ominaispiirteitä vaarantamatta. 
 
Haukkavuoren alue 
 
Sahateollisuuden voimakkaan kasvun myötä 1900-luvun alkupuolella alkoivat 
Kotkansaaren keskeiset osat käydä ahtaiksi. Tilaa kasvavalle keskustalle saatiin 
purkamalla matalia puutalokortteleita ja rakentamalla tilalle suuria 
kaupunkikerrostaloja. Samanaikaisesti otettiin käyttöön myös kokonaan uusia alueita. 
Haukkavuoren alueen kallioiset rinteet sekä kuivuneen mutalahden alue olivat 
toistaiseksi jääneet rakentamatta, mutta nyt tilan puutteessa kantakaupungin korttelit 
laajenivat alueelle. 
 
Haukkavuoren alueen rakentuminen alkoi puurakenteisilla matalilla 
kaupunkirakennuksilla Ajurinkadun ja korkeavuorenkadun ympäristössä 1900-luvun 
alun vuosikymmeninä. Rakentaminen laajeni 1920-luvulla Korkeavuorenkadulle sekä 
Opistokadulle, jonne nousi kookkaita kaupunkikerrostaloja olevien puutalokortteleiden 
lomaan. Vuoren läntiselle rinteelle rakentui 1920-luvulla yhtenäinen edelleen 
nähtävissä oleva huvila-alue. Kaupungin sairaalalle ja tyttölyseolle löytyi myös riittävästi 
tilaa Haukkavuoren alueelta. Sairaala on rakennettu useassa osassa ja sen yksittäiset 
rakennuskulttuurin kannalta merkittävät osat luovat yhdessä mielenkiintoisen 
kokonaisuuden. Tyttölyseo on 2000-luvulla laajentunut ja muuttunut moderniksi 
tapahtuma-, kokous ja yrityskeskukseksi. 
 
Toisen maailmansodan jälkeen alueelta löytyi edelleen tilaa suurille rakennushankkeille. 
Puistotien ympäristöön urheilukeskuksen reunalle nousi yhtenäinen 
kaupunkikerrostalojen ryhmä. Valtavat mittasuhteet saanut Kotkan teknillinen 
oppilaitos KOTEKO asuinrakennuksineen nousi alueelle 1952 Ruotsinsalmen 
merisairaalan kivijalan tuntumaan. Uudempaa kerrostumaa alueella edustaa Olli Kivisen 
kaavan mukaan toteutetut ns. tuulimyllykorttelit, joissa linjakkaat kaupunkikerrostalot 
on sijoitettu lähiömaiseen tapaan tuulimyllyn lapoja muistuttavaan sommitelmaan. 
 
Vuosikymmenten saatossa on Haukkavuoren alue ollut keskustan laajenemisalueena. 
Alueen rakennuskannasta on vanhimmat osat suojeltuja, mutta myös suojeluntarve 
alueella on merkittävä. Vailla rakennussuojelun turvaa ovat mm. kaupunginsairaalan 
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arvokkaimmat osat. Tuoreeltaan lainvoiman saanut Kotkansaaren 
rakennusuojelukaavat (0419) on suojellut alueella sijaitsevan maamerkin Haukkavuoren 
näkötornin. 
 
Haukkavuoren alue on topografialtaan mielenkiintoinen, puistomainen ympäristö, 
jonka suhteellisen väljää rakentamista voidaan harkiten täydentää. Erityisiä 
toiminnallisia kehittämismahdollisuuksia on entisen kaupunginsairaalan alueella, sen 
välittömässä läheisyydessä sekä osin myös suurten koulujen ympäristössä. Näiden 
alueiden ratkaisut luovat leimansa tulevaisuuden Haukkavuorelle ja siten myös koko 
keskusta-alueelle. 

 
Asuinkerrostalo osoitteessa Keskuskatu 43 on valmistunut vuonna 1957. Rakennuksen 
suunnitteli Kotkan kaupungin rakennusviraston arkkitehtitoimisto (E. Metsävirta, L. 
Heinänen) Kotkan kaupunginsairaalan henkilökunnan asuintaloksi. Myöhemmin 
rakennuksessa on ollut mm. lastenkoti, sosiaalipalvelujen toimistotilat ja 
työterveyshuolto. Viimeisimpänä rakennuksessa on toiminut Kotkan 
vastaanottokeskus. Rakennuksen tilat ovat olleet tyhjillään lokakuusta 2020 lähtien. 
Rakennuksen sisätiloja on uusittu vuosina 1973, 1980, 1988, 1999 sekä 2001 ja vuonna 
1994 rakennuksen Keskuskadun puoleiselle julkisivulle on lisätty hissikuilu ja 
konehuone. Samassa yhteydessä rakennus on lisälämmöneristetty ulkopuolelta. 
 
Keskuskatu 43 tontilla sijaitsevan asuinrakennuksen kuntoa on tutkittu sekä vuonna 
2007 valmistuneessa sisäilmaselvityksessä että 23.12.2020 valmistuneessa rakennuksen 
riskikartoituksessa. Rakennuksen riskikartoituksessa todettiin laaja-alaisia kosteus- ja 
mikrobivaurioita alapohjassa, pohjakerroksen ulkoseinärakenteissa ja kylpyhuoneiden 
välipohjarakenteissa. Mikrobivaurioiden aiheuttamat sisäilman epäpuhtaudet todettiin 
jo vuonna 2007 tehdyssä selvityksessä. Vauriot vaativat rakenteiden purkua ja niiden 
korjauslaajuus on merkittävä. Rakennuksessa käytetty välipohjien kaksoislaattapalkisto 
ja askeläänieristetty välipohja ovat riskirakenteita. 1990-luvulla valmistuneessa 
lämpörappauksessa havaittiin huomattavia vaurioita ja vedentiiveyspuutteita, jotka 
vaativat korjausta. Julkisivun betonirakenteiden kuntoa ei selvitetty ja niiden arviointi 
vaatii lisäselvityksiä. Myös huonokuntoisten ikkunoiden uusimista suositeltiin. 
Rakennuksen peruskorjauksen hinta-arvio ja korjausten kannattavuus on suositeltavaa 
arvioida viimeistään betonirakenteiden kuntotutkimuksen jälkeen, kun kaikkien 
rakenteiden korjaustarve on selvillä. 

 
Tekninen huolto 
 
Alueella on kunnallinen vesi- ja viemärijärjestelmä.  
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Hulevedet 
 
Alueella on sadevesiviemärijärjestelmä. 

 
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
 
Kaava-alueella ei ole merkittäviä ympäristöhäiriöitä. 
 
Melu 
 
Alueella esiintyy tavanomaista kaupunkiympäristöön liittyvää liikenteen melua.  
 

3.1.4 Maanomistus 
 

Kaava-alue on kokonaan Kotkan kaupungin omistama. 
 

 
 
Kuva: Maanomistuskartta. Ruskehtavalla värillä kaupungin maanomistus. Kaava-alueen 
likimääärinen sijainti rajattu punaisella suorakaiteella. 
 

3.2 Suunnittelutilanne 
 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 

Maakuntakaava 
 

Suunnittelua ohjaa Kymenlaakson maakuntakaava 2040. Kymenlaakson maakuntakaava 

2040 on hyväksytty 15.6.2020 ja on lainvoimainen. Suunnittelualue sijoittuu 

maakuntakaavassa keskustatoimintojen alueelle: ”Merkinnällä osoitetaan 

kaupunkitasoiset keskustat ja seudullista merkitystä omaavien taajamien 

keskustatoimintojen alueet. Keskustatoimintojen alue sisältää asutuksen lisäksi 

hallintoon, palveluihin ja kauppaan liittyviä toimintoja sekä tarvittavat liikennealueet ja 

puistot.” 
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Kuva: Ote maakuntakaavasta. Kaava-alueen likimääräinen sijainti on merkitty valkoisella 
ympyrällä. 

 
Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaava 
 
Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaava 2040 hyväksyttiin Kotkan osalta 
10.12.2018 Kotkan kaupunginvaltuustossa.  
 
Suunnittelualue sijoittuu strategisen yleiskaavan keskustatoimintojen alueelle: ”Alue on 
tarkoitettu kaupunkimaisen rakentamisen alueeksi, jonka pääasiallisia toimintoja ovat 
kauppa ja kaupalliset palvelut, julkiset palvelut ja hallinto, keskustaan soveltuva 
monimuotoinen asuminen, ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomat työpaikkatoiminnot, 
matkailu sekä näihin liittyvä liikenne, virkistys, vapaa-ajan toiminnot ja 
yhdyskuntatekninen huolto. Kaupallisen palvelurakenteen kehittämisessä alueella tulee 
suosia keskustahakuista erikoiskauppaa, keskustahakuisia kaupallisia palveluja sekä 
päivittäistavarakauppaa. Kaupallisessa ydinkeskutassa/ keskustassa tulee pyrkiä 
palvelujen kehittämiseen siten, että välimatkat palvelujen välillä ovat mahdollisimman 
lyhyitä ja että palvelut ovat hyvin saavutettavissa. Alueen suunnittelussa tulee 
kiinnittää huomiota alueen kaupunkikuvalliseen ilmeeseen sekä viihtyisyyttä luovien 
kaupunkielementtien säilyttämiseen ja lisäämiseen. Tarkemmassa suunnittelussa tulee 
edistää ranta-alueiden saavutettavuutta (esim. kevyen liikenteen yhteydet ja 
ulkoilureitit) ja merellisyyden korostamista julkisissa kaupunkitiloissa. alue on 
asemakaavoitettu tai tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.” 
 
”Kotkansaaren ja Haminan keskustatoimintojen alueita koskevat edellisten lisäksi 
seuraavat kaavamääräykset: 
Vahvistetaan seudun kaupunkikeskuksia ja säilytetään niiden arvokkaat erityispiirteet. 
Alueen tarkemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota keskusta-
alueiden elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden lisäämiseen ja keskustojen 
kehittämiseen asuntoalueina. Asuntotarjonnan monimuotoisuutta/monipuolisuutta 
tulee lisätä eri asukasryhmät huomioiden. 
Rakennetun ympäristön laatua tulee parantaa erityisesti julkisten tilojen ja palvelujen 
osalta. Kohtaamis- ja tapahtumapaikkoja tulee lisätä ja varmistaa niiden 
tarkoituksenmukaisuus (mittakaava ja sijoittuminen). Osaamiskeskittymien 
muodostumista keskuksissa tulee tukea. 
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Palvelujen ja toimintojen suunnittelussa tulee huomioida erityisesti eri väestöryhmien 
tarpeet. Suunnittelussa tulee varmistaa rakenteen riittävä eheys ja tiiveys 
joukkoliikennepalvelujen sekä kävelyn ja pyöräilyn edellytyksien parantamiseksi. 
asumiseen ja muuhun rakentamiseen liittyviä innovaatioita tulee pyrkiä tukemaan 
lisäämällä koerakentamistoimintaa sekä muuntojoustavaa ja älykästä rakentamista. 
Alueella sijaitsee valtioneuvoston päätöksen mukaisia valtakunnallisesti merkittävi 
rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY). RKY-alueen käytön on sovelluttava alueen 
historialliseen kehitykseen. Vanhan rakennuskannan säilymistä ja uudiskäyttöä tulee 
edistää. Mahdollisen täydennysrakentamisen ja muiden muutosten on sopeuduttava 
kulttuuriympäristön ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin. RKY-alueella ei saa tehdä 
toimenpiteitä, jotka vähentävät kulttuurimaiseman, historian ja kaupunkikuvan 
kannalta merkittävän aluekokonaisuuden arvoa. RKY-alueen rakentamista tai muuta 
maankäyttöä koskevista suunnitelmista tulee pyytää museoviraston lausunto. 
 

 
 
Kuva: Ote Kotkan-Haminan seudun strategisesta yleiskaavasta. Kaava-alueen likimääräinen 
sijainti on merkitty valkoisella ympyrällä. 

 
Kotkan keskustan osayleiskaava 
 
Kotkan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kotkan keskustan osayleiskaavan 1.10.2018. 
Osayleiskaavassa suunnittelualue on asuinkerrostalovaltaista aluetta (AK). Merkinnästä 
todetaan, että ”alue varataan pääosin kerrostaloille ja muulle kaupunkimaiselle 
asumiselle. Alueelle voi sijoittaa myös muita asumista tukevia toimintoja, kuten liike-, 
työ-, ja palvelutiloja sekä kauppaa. Asemakaavassa maantasokerros tulee ensisijaisesti 
varata monipuolisiin hyödyntämismahdollisuuksiin ja avautumiseen katutilaan.” Lisäksi 
suunnittelualueella sijaitseva olemassa oleva asuinkerrostalo on rakennetun 
kulttuuriympäristöselvityksen perusteella merkitty merkittäväksi rakennukseksi (s17). 
Merkintä e2 kuvaa alueen tavoiteltavaa korttelitehokkuutta 1,0 - 2,0. Kaava-aluetta 
sivuaa Kotkan kansallisen kaupunkipuiston raja. 
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Kuva: Ote Kotkan keskustan osayleiskaavasta. Kaava-alueen likimääräinen sijainti rajattu 
punaisella suorakaiteella. 

 
Asemakaavat 

 
Suunnittelualueella on voimassa oleva asemakaava AK 3/68 vuodelta 1968.  
Keskuskadun tontti on osoitettu asuntokerrostalojen korttelialueeksi AK. 
Rakennusoikeudeksi on osoitettu 1880 kerrosneliömetriä olemassa olevan 
asuinkerrostalon kohdalle ja Heikinkadun reunaan on osoitettu autokatoksen 
rakennusala. Asuinkerrostalon kerrosluvuksi on osoitettu neljä. 
 

 
Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta. Kaava-alueen rajaus on esitetty kartalla punaisella. 

 
Rakennusjärjestys 
 
Kotkan kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty valtuustossa 25.9.2017 ja tullut 
voimaan 1.1.2018. 
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Tonttijako ja -rekisteri 
 
Tilat ja tontit ovat kiinteistörekisterissä. 

 
Pohjakartta 
 
Pohjakarttaa ylläpitää ja täydentää Kotkan kaupungin Kaupunkisuunnittelun 
Kaupunkimittaus. 
 
Rakennuskiellot 
 
Alueella ei ole rakennuskieltoa.  

 
Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat 
 

  Lähiympäristö on kokonaisuudessaan kaavoitettu. 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
 

Asemakaavan valmistelu käynnistettiin Kotkan asunnot Oy:n jätettyä 
kaavoitushakemuksen Kotkan kaupungille. 

 
4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

 
Kaupunkisuunnittelu päätti käynnistää kaavoituksen. 
 
Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. 
 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 
 

4.3.1 Osalliset 
 

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 
Vammaisneuvosto 
− Kotkan kaupungin asiantuntijaviranomaiset: 
kaupunkimittaus, tekniset palvelut, puistotoimi, rakennusvalvonta ja ympäristökeskus  
− Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
− Kymenlaakson liitto 
− Kymenlaakson museo  
− Kymenlaakson pelastuslaitos 
− Kymen Vesi Oy 
− Kymenlaakson Sähkö Oy 
− Kymenlaakson sähköverkko Oy 
− Kotkan Energia Oy 
− Gasum Oy 
− Auris Kaasunjakelu 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 §) 19.1.–17.2.2022. 
Osallisten mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydettiin 17.2.2022 
mennessä. 
 
Nähtävillä olosta ja mahdollisuudesta esittää mielipiteensä ilmoitettiin kaupungin 
ilmoitustaululla ja lehtikuulutuksella Ankkuri -lehdessä sekä kaupungin internet-sivuilla. 
Osallisille lähetettiin kirjeitse tieto OAS:sta.  
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin palautetta seuraavilta tahoilta: 
 
- Kymenlaakson pelastuslaitos 
- Kymenlaakson Sähköverkko Oy 
- Telia Finland Oyj 
- Fingrid Oyj 
- Kymenlaakson museo 
- Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
 
Kymenlaakson pelastuslaitos totesi lausunnossaan, että kaava-alue kuuluu 
kokonaisuudessaan Seveso III -direktiivin mukaiseen konsultointivyöhykkeeseen. 
Vyöhykkeeseen kuuluminen edellyttää, että kaavoista on pyydettävä Turvallisuus- ja 
kemikaaliviraston (TUKES) lausunto. Lisäksi kaavamääräyksissä on oltava maininta, että  
pelastusviranomaiselta ja TUKES:lta on pyydettävä lausunto. Tarvittaessa määräyksissä 
tulee mainita kaasutunnistimilla varustetuista ilmanvaihtokanavista, jotka sulkeutuvat 
automaattisesti vaaratilanteessa. Muutoin kaavassa on otettava huomioon 
pelastuskaluston ja erityisesti nostolava-auton vaatimat mitoitukset. 
 
Kymenlaakson sähköverkko Oy huomautti lausunnossaan, että mahdollisten johtojen 
siirroista aiheutuvat kustannukset tulevat tilaajan maksettaviksi. Lisäksi johdoille on 
varattava riittävä tila kaavassa ja olemassa olevalle muuntajalle on läydyttävä tila 
kiinteistöltä. 
 
Telia Finland Oyj totesi, että alueella sijaitsee Telia Finland Oyj:n infraa eikä niille saa 
aiheuttaa vahinkoa. Mahdolliset kaapeleiden siirroista tulee ilmoittaa 12 viikkoa ennen 
töiden aloittamista ja töistä aiheutuvat kustannukset tulevat tilaajalle. 
 
Kymenlaakson museo totesi lausunnossaan, että asemakaavan laatimisen yhteydessä 
tulee laatia kulttuuriympäristöselvitys, jossa määritellään Keskuskatu 43:ssa sijaitsevan 
asuinkerrostalon rakennussuojelulliset arvot. 
 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus totesi lausunnossaan, että osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaa on täydennettävä Kotkan keskustan osayleiskaavan osalta. 
Keskuskatu 43 sijaitsevan asuinkerrostalon kaupunkikuvallinen ja kulttuuriympäristöön 
liittyvä merkitys tulee selvittää. Alueen luontoarvoista tulee sisällyttää kuvaus ja 
tarvittaessa tehdä erillinen luontoselvitys. 

 
 4.3.3 Keskuskatu 43 asemakaavan luonnos, siitä saatu palaute ja vastineet 
   

Kaavaluonnos 
 
Asemakaavan luonnos on ollut nähtävillä (MRL 62 §) 8.4.–6.5.2022. Osallisten 
mielipiteet pyydettiin 6.5.2022 mennessä. 
 
Nähtävillä olosta ja mahdollisuudesta esittää mielipiteensä ilmoitettiin kaupungin 
ilmoitustaululla ja lehtikuulutuksella Ankkuri -lehdessä sekä kaupungin internet-sivuilla. 
Osallisille lähetettiin kirjeitse tieto kaavaluonnoksesta.  
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Kaavaluonnoksesta saatiin palautetta seuraavilta tahoilta: 
 

- Kymenlaakson pelastuslaitos 
- Kymenlaakson sähköverkko Oy 
- Kymenlaakson museo 
- Kaakkois-Suomen ELY-keskus 

 
Saadun palautteen kooste ja vastineet on kirjattu tähän. 

 
Kymenlaakson pelastuslaitos ilmoitti, että heillä ei ole tarvetta lausua kaavasta tässä 
vaiheessa. Laitoksen aiemmin osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta antama lausunto 
(8.2.2022) on riittävä. 

• Merkitään tiedoksi. 
 
Kymenlaakson sähköverkko Oy totesi, että heillä ei ole lausuttavaa Keskuskatu 43 
asemakaavan luonnoksesta. 

• Merkitään tiedoksi. 
 
Kymenlaakson museo totesi lausunnossaan, että viranomaisen kaavan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta (16.2.20229 antamaa lasuntoa oli tulkittu väärin sen osalta, 
mikä koskee Keskuskatu 43:ssa sijaitsevan asuinkerrostalon rakennussuojelullisten 
arvojen selvittämistä. Museo oli todennut asian selvittämisen olevan välttämätöntä ja 
museo edellyttää, että asuinrakennuksen rakennussuojelulliset arvot määritellään 
esimerkiksi rakennushistoriaselvityksen avulla, koska rakennus on arvioitu keskustan 
osayleiskaavassa merkittäväksi rakennukseksi (s). 
 
Arkeologisesta kulttuuriperinnöstä Kymenlaakson museo totesi, että he ovat 3.5.2022 
suorittaneet arkeologisen tarkastuksen Keskuskatu 43:n kiinteistöllä, jonka yhteydessä 
ei sen alueella tai maaperässä havaittu kiinteään muinaisjäännökseen viittaavia 
kerroksia, rakennejäännöksiä tai esinelöytöjä. Museo totesi, että tehtyjen havaintojen 
perusteella ei kiinteistön alueella ole tarvetta arkeologisille lisäselvityksille. 

• Väärinkäsityksen selvittämiseksi Kotkan kaupunkisuunnittelu ja 
Kymenlaakson museo järjestivät 17.5.2022 työneuvottelun 
Keskuskatu 43:ssa sijaitsevan asuinrakennuksen suojelullisten 
arvojen selvittämisestä. Työneuvottelun tuloksena päätettiin, 
että kaupunki laatii rakennuksesta ja sen lähialueen 
kaupunkiympäristöstä selvityksen, jossa arvioidaan sekä 
rakennuksen arvoja, säilyneisyyttä että kaava-alueen lähellä 
olevaa rakennettua kaupunkiympäristöä. Keskuskatu 43 
asuinrakennuksen merkittävyyden arviointi selvitys on 
selostuksen liitteenä. 

 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että tontilla olevien iäkkäiden 
mäntyjen huomioiinti erityisellä kaavamerkinnällä ja -määräyksellä on kaupunkiluonnon 
säilymisen kannalta positiivista. Kohderakennuksesta on tehty riskikartoitus ja 
sisäilmatutkimus 2000-luvulla, jotka ovat olleet käytössä kaavan laadinnassa. Kaavan 
yleismääräykset ohjaavat laadukkaaseen rakentamiseen sekä kaupunkikuvan 
säilyttämiseen siinäkin tilanteessa, että olemassa olevan rakennuksen purkamista ei 
voida välttää. 
 
Kaavoittajan käsittelemä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annetun palautteen, 
tehtyjen selvitysten ja kaavaratkaisujen perusteella erityisiä hanketta estäviä ongelmia 
ei ole. 
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Liikenne vastuualueella ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksesta, sillä 
korttelialuetta ympäröi ainoastaan kaupungin katuverkko eikä kaavamuutoksen 
liikenteelliset vaikutukset ulotu valtion maantieverkolle. 

• Kotkan kaupunkisuunnittelu täydentää selvityksiä laatimalla 
Keskuskatu 43 asuinrakennuksen merkittävyyden arviointi 
selvityksen, joka on selostuksen liitteenä. Asemakaavan 
yleismääräykset ohjaavat kaavan mahdollistaman 
uudisrakentamisen laatua kaupunkiympäristöön sopivaksi. 

 
4.3.4 Viranomaisyhteistyö 

 
Viranomaisia on kuultu kaavan kuulemisprosessin yhteydessä. Kaavan aloituskokous 
järjestettiin 2.2.2022 ja kutsuttuna oli mm. museoviranomaisia. Kaavasta ei ole 
järjestetty erillistä viranomaisneuvottelua. 
 
Kymenlaakson museon kanssa on käyty työneuvottelu koskien Keskuskatu 43 
asuinrakennuksen merkittävyyden ja kaupunkiympäristön selvittämistä 17.5.2022. 
 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 
 

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 
 

Kaupungin asettamat tavoitteet 
 
Kotkan kaupungin tavoitteet liittyvät Kotkan keskustan osayleiskaavassa asetettuihin 
tavoitteisiin olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntämisestä ja 
täydentämisestä siten, että keskustan rakennettu kulttuuriympäristö otetaan 
huomioon. Täydennysrakentamiseen liittyy myös olemassa olevien palvelujen 
tukeminen ja edellytysten luominen uusille palveluille. 
 
Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 
 
Suunnittelutyö on pohjautunut maakuntakaavan mukaisiin tavoitteisiin sekä 
valtioneuvoston 14.12.2017 päättämiin valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin.  
 
Valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla edistetään Suomen kilpailukyvyn 
parantamista ja turvataan asukkaiden hyvinvointia kehittämällä alueita elinvoimaisina 
ja niiden vahvuuksia ja voimavaroja hyödyntämällä tehokkaasti ja kestävästi: 
”Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa 
aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. --- 
Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri 
väestöryhmien kannalta.” 
 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 
5.1 Kaavan rakenne 
 

Kaava-alue sijoittuu Kotkan keskustan länsiosaan Keskuskadun ja Heikinkadun 
rajaamaan kortteliin. Korttelin lähistöllä sijaitsee Toivo Pekkasen puisto, Kaupungin 
sairaalan päärakennus, Haukkavuoren näkötorni ja Ekamin Kotekon koulukeskus 
pysäköintialueineen.  
 
Asemakaavassa määritellään uuden asuinkerrostalon sijainti korttelissa. Liikenne 
pohjautuu olemassa olevan katuverkon käyttämiseen. Kevyen liikenteen yhteydet 
hyödyntävät olemassa olevaa katuverkkoa. 
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Asuinkerrostalo 
 
Asemakaavan muutoksella muodostetaan asuinkerrostalojen korttelialue AK. 
Asuinkerrostalo on suunniteltu sijoitettavaksi tontille Keskuskadun ja Heikinkadun 
kulmaan ja varrelle sijoittuvalle rakennusalalle, jolle on osoitettu 3100 k-m2 
rakennusoikeutta neljään kerrokseen. Asuinkerrostalon vaihtoehtoiset luonnokset ovat 
kaavaselostuksen liitteenä, liite 4. 
 
3100 k-m2 rakennusalan lisäksi autopaikoitukselle osoitetulle alueelle voi sijoittaa 
jätteenkäsittelyyn tarvittavia katoksia ja rakenteita. 

 
Kadut ja liikenne 
 
Kaavan liikennejärjestelyt nojaavat olemassa oleviin katuihin. Kaavassa osoitetaan 
autojen paikoitus ja polkupyörien paikoitus. 

 
5.1.1 Mitoitus 

 
Kaava-alueen pinta-ala on 3219 m². 
 
Kaava-alueelle on esitetty rakennusoikeutta yhteensä 3100 k-m2.  
 

5.1.2 Palvelut 
 

Asemakaava mahdollistaa asuinkerrostalon sijoittumisen kaava-alueelle.  
 
5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
 

Asemakaavan yleismääräyksissä on otettu kantaa ympäristön laatua koskevien 
tavoitteiden varmistamiseksi arkkitehtuurin tasoon, asumisen turvallisuuteen sekä 
ympäristön hoitoon ja toteuttamiseen. 
 

5.3 Aluevaraukset 
 

Kaavaratkaisun keskiössä on asuinkerrostalon mahdollistava korttelialue. 
  

5.3.1 Korttelialueet ja muut alueet 
   

Asuinkerrostalojen korttelialue - AK 
 
Korttelissa on yksi rakennusala, joille on osoitettu 3100 k-m2 rakennusoikeutta ja jonka 
saa sijoittaa neljään kerrokseen. 
 
Suojeltava alueen osa - s 
 
Korttelin rakentamatta jäävässä osassa sijaitsee iäkkäitä mäntyjä, jotka sisältyvät 
suojeltavaan alueen osaan.  

 
5.3.2 Katualueet 

 
Kaava-alue tukeutuu olemassa olevaan katuverkkoon. 
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5.4 Kaavan vaikutukset  
 

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
 
Yhdyskuntarakenne ja kaupunkikuva 

 
Asemakaavan toteutuminen uudistaa kaupunkirakennetta ja kaupunkikuvaa. 
Kaupunkikuvallisesti suurin vaikutus tulee olemaan Keskuskadun ja Heikinkadun 
varrella, jonka katukuvaan rakennettava asuinkerrostalo asettuu.  
 
Palvelut, työpaikat, elinkeinotoiminta  
 
Kaava-alueen rakentaminen lisää alueelle asuntoja ja asukkaita ja tarjoaa asukkailleen 
viihtyisän piha-alueen sekä mahdollisuuden asua Kotkan keskustassa. Asemakaava 
mahdollistaa nykyajan esteettömyys- ja turvallisuusvaatimukset. 
 
Virkistys 
 
Kaava-alue sijoittuu Kotkan keskustaan, jossa virkistäytyminen esimerkiksi Kotkan 
Kansallisen kaupunkipuistossa on mahdollista. 
 
Liikenne 
 
Asemakaava tukeutuu alueen katuihin. Asuinkerrostalon rakentaminen ei merkittävästi 
lisää henkilöautoliikennettä, koska kävelyn ja pyöräilyn edellytykset ovat korttelin 
sijainnin takia erinomaiset. 
 
Rakennettu kulttuuriympäristö  
 
Asemakaakaava on Kaupungin sairaalan naapurissa ja lähellä Haukkavuoren näkötornia, 
jotka molemmat ovat osa Kotkansaaren länisosan merkittävää rakennettua 
kulttuuriympäristöä. Korttelissa olevan asuinkerrostalon purkaminen hävittää 65 vuotta 
vanhan rakennuksen kaupunkikuvasta, mutta laadukkaalla toteutuksella täydentää 
kaupunkikuvan kerroksellisuutta sekä mahdollistaa yhdyskuntarakenteen tehokasta 
käyttöä. 
 
Tekninen huolto 

 
Korttelin kunnallistekniikkaa täydennetään tarpeen mukaan kaavan rakentumisen 
myötä.  
 
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
 
Kaava-alueen häiriöt ympäristöön rajoittuvat asuinkerrostalon rakentamisaikaan 
liittyviin tilapäisiin häiriöihin, kuten meluun ja tärinään sekä lyhytkestoisiin liikenteen 
poikkeamisjärjestelyihin.  

 
5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

 
Luonnon monimuotoisuus 
 
Rakentaminen heikentää alueen luonnon monimuotoisuutta vähäisessä määrin, koska 
lähtötilanteessa korttelin ja lähialueen luonto on hoidettuja piha-alueita ja kaupungin 
puistoa. Kaava-alueen luonnon monimuotoisuutta vaalitaan osoittamalla suojeltava 
alueen osa tontin sille kohdalle, jossa sijaitsee iäkkäitä mäntyjä. 
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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 mm. palveluiden 
lähellä 

3 Sijaitsee keskeisesti 
yhdyskunta-rakenteessa, tuo 
lisää asumista alueelle. 

Alueen joukkoliikenneyhteydet / olosuhteet 
Etäisyydet ja yhteydet pysäkeille. 

2 Kaava mahdollistaa 
paikallisliikenteen 
hyödyntämisen liikkumisessa.   

Kävelyn hyvien olosuhteiden huomiointi  
Reittien turvallisuus ja kattavuus 

3 Alueelle saapuminen jalan ja 
polkupyörällä sekä alueella 
liikkuminen on helppoa. 

Pyöräilyn hyvien olosuhteiden huomiointi  
Reittien ehjyys ja innostavuus 
Polkupyörien pysäköinti 

3 Asemakaava mahdollistaa 
pyöräreittien käytön ja vaatii 
polkupyöräpaikkojen 
toteuttamisen rakentamisen 
yhteydessä. 

Kestävien energiaratkaisujen 
mahdollistaminen  
 

1 Asemakaava mahdollistaa 
uusiutuvan 
energiajärjestelmien käytön. 

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

 
5.5 Ympäristön häiriötekijät 
 

Kaava-aluetta ympäröivät kadut aiheuttavat vähäisessä määrin liikennemelua kaava-
alueelle.  

 
5.6 Nimistö 
 

Kaava-alueella ei ole uusia nimiä. Katujen nimet ovat käytössä olevien nimien mukaiset. 
 
 
6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

Asemakaava-alueelle on tarkoitus toteuttaa uusi asuinkerrostalo lähivuosien aikana. 
 


