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1 JOHDANTO 
 
1.1 Kohde 
 

 
Kuva 1. Keskuskatu 43:sa sijaitseva tontti ja asuinkerrostalo on merkitty sinisellä. Louhi paikkatietojärjestelmä, Kotkan kaupunki. 

 
Kotkansaarella osoitteessa Keskuskatu 43 sijaitseva asuinkerrostalo rakennettiin vuonna 1957. 
Rakennuksen suunnitteli Kotkan kaupungin rakennusviraston arkkitehtitoimisto vuonna 1957 
(piirustus E. Metsävirta, tarkastaja Lauri Heinänen). 

 
Rakennus on kolmekerroksinen tiilirakenteinen rakennus, jonka pääjulkisivu Keskuskadulle päin on 
rapattu. Rakennuksen ylemmät kerrokset muodostuivat pienistä asunnoista, jotka oli tarkoitettu 
naapurissa sijaitsevan Kotkan kaupunginsairaalan henkilökunnan asunnoiksi. Rinnetontilla olevan 
rakennuksen osittain maan alla sijaitsevassa kellarikerroksessa oli vastaanottohuoneita, odotushuone, 
talouskellari, varastotiloja ja väestösuoja. Rakennuksen ullakkokerroksessa oli asuntojen 
ullakkovarastot. 

 
Asuinrakennuksessa on tehty useita muutoksia ja korjauksia eri vuosikymmeninä, kunnes rakennus jäi 
tyhjilleen lokakuusta 2020 alkaen. Kotkan työterveyden toimitilat sijaitsivat kellarikerroksessa. 
Työterveyden toiminta muutti tiloista pois vuonna 2010. Rakennuksessa on tehty sisäilmatutkimus 
Insinööri Studio Oy:n toimesta 14.5.2007 ja riskikartoitus Insinööri Studio Oy:n toimesta 23.12.2020. 

 
Rakennusta ei ole nykyisessä asemakaavassa vuodelta 1968 suojeltu. Kotkan keskustan osayleiskaavaa 
varten laaditussa rakennetun kulttuuriympäristön selvityksessä vuodelta 2018 rakennus on osoitettu 
merkittäväksi rakennukseksi (S). 
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1.2 Tehtävä 
 

Asuinrakennuksen rakennushistoriallisen ja kaupunkikuvallisen merkittävyyden arviointiraportin 
tavoitteena on selvittää Keskuskatu 43 sijaitsevan asuinrakennuksen historiaa ja ominaispiirteitä. 
Selvityksessä tarkastellaan kohteen nykytilaa ja kartoitetaan sen säilyneisyyttä. Raportti tukee 
kortteliin laadittavan Keskuskatu 43 asemakaavan (kaava numero 0621) tekemistä. 

 
Rakennuksen merkittävyyden arviointiin on sisältynyt Kotkan kaupungin rakennusvalvonnan 
arkistossa olevien piirustusten ja asuinrakennuksesta tehtyjen erilaisten kartoitusten tutkimusta. 
Vanhoja valokuvia on saatu Kotkan kaupungin kaupunkisuunnittelun arkistoista. Vanhoja valokuvia 
rakennuksen sisätiloista ei ole löytynyt. 

 
1.3 Perustiedot 
 
 Asemakaava 

Voimassa oleva asemakaava 3/68 on vahvistettu 11.12.1969. Tontti on merkitty asuntokerrostalojen 
korttelialueeksi (AK). Kerrostalon tontin rakennusoikeudeksi on osoitettu 1880 kerrosneliömetriä ja 
suurimmaksi sallituksi kerroskorkeudeksi neljä. Rakennusala on määrätty Keskuskadun puoleiseen 
reunaan ja Heikinkatua reunustaa yksikerroksisen autosäilytyspaikan (autokatoksen) rakennusala. 

 

 
 

Kuva 2. Ote voimassa olevasta asemakaavasta 3/68 paikkatietojärjestelmä Louhi, Kotkan kaupunki 
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2 Keskuskadun kortteli ja kaupunkikuvallinen asema 
 

Kaupunkikuva 
 

Kotkansaaren maankäytön ratkaisut pohjautuvat 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 jäsentävien puistoalueiden hahmot 
muodostuivat jo kaupungin varhaisimpina aikoina. Keskustan rakennuskanta edustaa kattavasti 
kaupungin kehityksen eri aikakausia. Julkisia rakennuksia on säilynyt Ruotsinsalmen 
linnoituskaupungin, puunjalostusteollisuuden yhdyskunnan sekä satama- ja teollisuusyhdyskunnan 
aikakausilta. 

 
Kotkan kaupunki kehittyi Ruotsinsalmen linnoituskaupungista teollisuuskaupungiksi 1800-luvun 
jälkipuoliskolla. Kotkan kaupunki sai kaupunkioikeudet vuonna 1879 ja ensimmäinen virallinen 
asemakaava vahvistettiin lähes samanaikaisesti vuonna 1878. Kaavan laati Konstantin Järnefelt. 
Kaupunki rakentui Kotkansaaren keskiosaan ja rannat jäivät merenkulun ja teollisuuden käyttöön¹. (1 
Kotkan keskustan rakennettu kulttuuriympäristö 2018). Vuonna 1891 Karl Appelberg laati laajennetun 
asemakaavan, johon perustuen kaupunki kasvoi merkittävästi 1900-luvun alussa. 

 
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 ahtautta helpotettiin ottamalla 
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 arvokkaimmat osat. Tuoreeltaan 
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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. 

 
Haukkavuoren näkötorni 

 
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 0,55ha: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 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 on näkötornin tiloja 
käytetty mm. kahvilana ja ravintolatilana sekä konserttien ja taidenäyttelyiden pitopaikkana. 

 
Keskuskatu 43 kortteli 

 
Kotkansaari - Ruotsinsalmen linnoituskaupunki kaupunkiarkeologisen inventoinnin (Päivi Hakanpää, 
2007) mukaan Keskuskatu 43 tontti sijaitsee Ruotsinsalmen linnoituskaupungin rakenteiden 
ulkopuolella. Huolimatta siitä, että tontin lähettyviltä on 2000-luvulla suoritetuissa arkeologisissa 
kaivauksissa löytynyt linnoituskaupungin aikaisia rakenteita ja kulttuurikerroksia 
(https:www.kyppi.fi/palveluikkuna/raportti/read/asp/r_default.aspx) on epätodennäköistä, että 
asuinkerrostalon kohdalla olisi säilynyt linnoituskaupungin aikaisia rakenteita.  

 
Keskuskatu 43 sijaitseva tontti muodostui Appelbergin asemakaavassa 1891 Aleksanterinkadun 
varrelle (Keskuskatu vuodesta 1935 alkaen). 
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 Kuva 3. Karl Appelbergin asemakaava 1891. Kotkan kaupunki. Keskuskatu 43 tontti korostettu sinisellä. 
 

Olli Kivisen vuonna 1964 laatima asemakaava muokkasi Kotkan keskustaa voimakkaasti. Muutokset 
eivät ulottuneet Keskuskatu 43:een vuonna 1957 valmistuneeseen asuinkerrostaloon. 

 

 
Kuva 4. Olli Kivisen asemakaava 1964. Keskuskatu 43 sijaitseva tontti korostettu sinisellä. 
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3 Asuinrakennus Keskuskatu 43, 1957 
 

Keskuskadun ja Heikinkadun kulmassa sijaitsevan asuinrakennuksen rakentaminen vastasi Kotkan 
kaupunginsairaalan henkilökunnan asuntotarpeeseen. Rakennuksen suunnitteli Kotkan kaupungin 
rakennusviraston arkkitehtitoimisto (E. Metsävirta, L. Heinänen) Kotkan kaupunginsairaalan 
henkilökunnan asuintaloksi. Asuinkerrostalon suunnitelmat on päivätty 10.1.1957 ja Kotkan 
rakennusvalvonnassa olevien tietojen mukaan rakennus on valmistunut 1.12.1957. 

 
Ulkoarkkitehtuuri 

 
Keskuskatu 43:een vuonna 1957 valmistunut asuinkerrostalo sijaitsee tontin pohjoisreunalla 
Keskuskatuun rajautuen. Rinnetontille toteutetussa asuinrakennuksessa on kolme pääkerrosta, 
osittain maanalla sijaitseva kellarikerros sekä verrattain korkea ullakkokerros. Kattomuoto on harjalta 
porrastettu satulakatto. Vesikaton katemateriaali on saumattu peltikate. Keskuskadun pääjulkisivu on 
rapattu, porrastettu ja aikakaudelle tyypillisesti pelkistetty. Kellarikerroksen maalattu betonisokkeli 
erottuu tummana muusta julkisivusta ja siinä on Keskuskadun puolella vain vähän aukotuksia. 
Ylempien asuinkerrosten julkisivu on rapattu hiekanväriseksi. Ikkunoita on useampaa kokoa mutta 
yhteneväinen ulkomuoto ja korkeus luo seesteisen vaikutelman. Ikkunoiden pellitys ja puitteet ovat 
valkoiset. Porrashuoneiden sisäänkäynnit eivät korostu julkisivussa, koska ne eivät avaudu 
Keskuskadulle. 
 

 
Kuva 5. Julkisivu Keskuskadulle. Hissitorni ja konehuone sekä käyntiovi erottuvat selvästi. Kotkan 
kaupunkisuunnittelu 2022. 

 
Pihanpuoli on monimuotoisempi, jota elävöittävät asuntojen pienet parvekkeet, itäpään 
asuinhuoneiden parvekkeet ja erityisesti länsipään julkisivun viiste. Lisäksi ullakkokerroksen 
varastohäkkien yläpuolinen nauhaikkuna on rakennuksen erityispiirre. Heikinkadun puoleisesta päästä 
on käynti kellarikerrokseen asuntojen parvekkeiden alta. 
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Kuva 6. Pihanpuolen asuntojen parvekkeet ja nurmen peittämä viettävä rinnetontti. Kotkan kaupunkisuunnittelu 
2022 

 
Keskuskatu 43 tontin piha on kaakkoon laskeva rinne. Rinteessä kasvaa näyttäviä noin satavuotiaita 
mäntyjä. Kaksi arviolta 150-vuotiasta mäntyä kasvaa Heikinkadun puoleisessa osassa tonttia. Pihan 
varusteet ja rakenteet ovat niukat: jätteiden käsittelyä varten on tontin itäisessä osassa 
lautarakenteinen aitaus ja yksittäinen maton tamppausteline seisoo pihalla. Rakennuksen viertä 
myötäilee tasainen alue, josta on toinen käynti kellarikerroksen tiloihin. Pihan maanpintaa peittää 
nurmi, joka jatkuu katkeamattomana naapurissa sijaitsevien asuinrakennusten pihoihin. 

 
Sisätilojen arkkitehtuuri 

 
Rakennuksessa on kolme pääkerrosta, kellari ja ullakkokerros. Kolmessa kokonaisuudessaan maan 
päällä sijaitsevassa kerroksessa sijaitsee asuntoja, kellarikerroksessa on vastaanottotiloja, 
odotushuone ja varastoja sekä väestösuoja. Ullakolla sijaitsevat asuntojen varastohäkit. 

 
Rakennuksen pääsisäänkäynnit sijaitsevat Keskuskadun puolella. Sisäänkäynnit johtavat 
porrashuoneisiin, joista noustaan asuinkerroksiin. Asuntoihin on kulku Keskuskadun puoleista sivua 
reunustavaa käytävää pitkin. Käytävän varrella sijaitsevat asunnot muodostuvat kahdesta 
makuuhuoneesta sekä yhteisestä eteisestä, keittokomerosta ja pesuhuoneesta. Rakennuksen itä- ja 
länsipäässä sijaitsee isompi asunto. Itäpään asunnoissa on kaksi makuuhuonetta, olohuone, halli, 
keittiö ja keittiön yhteydessä pienempi asuinhuone. Asunnosta on pääsy pihanpuoleiselle parvekkeelle 
sekä yhdestä makuuhuoneesta että olohuoneesta. Länsipään asunnoissa on kolme makuuhuonetta, 
halli, olohuone, keittiö ja keittiön yhteydessä pienempi asuinhuone. Asunnosta pääsee parvekkeelle. 
Pohjaratkaisu on samanlainen kaikissa kolmessa asuinkerroksessa. Ullakkokerrokseen on kulku 
molemmista porrashuoneista. Ullakkokerroksessa sijaitsevat asuntojen varastohäkit. Erityispiirteenä 
on porrastetun katon yläosassa oleva nauhaikkuna, joka päästää päivänvaloa ullakkotiloihin. 
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Rakenne ja talotekniikka 
 

Rakennuksen perustukset ja kantavat välipohjat ovat betonia. Julkisivu on kiviaineinen ja rapattu ja 
sisäpuoli sekä väliseinät tiilestä muurattu. Ullakko on korkea ja kattorakenteet ovat puuta. 

 
Rakennus on ollut liitettynä kaukolämpöjärjestelmään, eli rakennuksessa on ollut vesikiertoinen 
keskuslämmitys. Asunnoissa ei ole ollut erillisiä lämmitysuuneja. Rakennuksen kaikissa kerroksissa on 
painovoimainen ilmanvaihto ja hormit ulottuvat rakennuksen läpi vesikaton yläpuolelle. 

 
Piirustukset 

 
Kotkan kaupungin rakennusvalvonnan arkistossa säilytetään Keskuskatu 43 asuinrakennuksen 
piirustuksia. Alkuperäisiä 10.1.1957 päivättyjä piirustuksia vertaamalla myöhempiin piirustuksiin 
erottuu rakennuksessa tapahtuneet muutokset.  

 
Pääjulkisivu 

 

 
Kuva 7. Julkisivu pohjoiseen Keskuskadulle 1957. Kotkan kaupunki rakennusvalvonta. 
 

Keskuskadun julkisivussa erottuu rakennuksen päissä sijaitsevat rapatut ulkonevat massat ja keskellä 
sisäänvedetty käytäväosio, jota korostavat nauhaikkunoita muistuttavat vaakasuuntaiset julkisivun 
osiot. Pihanpuolen julkisivua elävöittävät asuinhuoneiden pienet parvekkeet ja ullakon porrastetun 
harjan yläikkunat. Länsipään viisto seinänosa on ullakon yläikkunoiden lisäksi rakennuksen 
erityispiirre. 

 

 

 
Kuva 8. Julkisivu etelään pihan puolelle 1957. Kotkan kaupunki rakennusvalvonta. 
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Rakennuksen leikkauspiirustuksessa ja päätyjulkisivuissa porrastettu harja korostuu. Rakennus 
myötäilee tontin rinnettä. 

 
 

 
Kuva 9. Päätyjulkisivut ja leikkaus 1957. Kotkan kaupunki rakennusvalvonta. 
 

Asuinkerrosten pohjaratkaisu on yksinkertainen. Käytävän varrelle sijoittuvat asunnot ovat kahden 
terveydenhuollon henkilökunnan asuntoja, jotka koostuvat kahdesta makuuhuoneesta ja yhteisestä 
keittiöstä, eteisestä ja kylpyhuoneesta. Rakennuksen päissä sijaitsevat isommat asunnot. Itäpään 
asunto muodostuu kolmesta makuuhuoneesta, hallista, olohuoneesta, ruokailutilasta, keittiöstä, 
kylpyhuoneesta ja pienemmästä asuinhuoneesta. Asunnon olohuoneesta ja pihanpuolen kahdesta 
makuuhuoneesta aukeaa parveke pihalle. Länsipään asunto muodostuu kolmesta makuuhuoneesta, 
hallista, olohuoneesta, ruokailutilasta, keittiöstä, pienemmästä asuinhuoneesta ja kylpyhuoneesta. 
Asunnon parveke sijoittuu viistoon osaan ja aukeaa Heikinkadulle. 

 
 

 
Kuva 10. Pohjapiirros 4. kerros 1957. Kotkan kaupunki rakennusvalvonta. 
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Kuva 11. Pohjapiirros kellari 1957. Kotkan kaupunki rakennusvalvonta. 

 
Rakennuksen kellarissa sijaitsevat vastaanottotilat, odotustila, talouskellaritilat, pukuhuone, sauna, 
pesuhuone sekä väestösuoja. Vastaanottotilojen ikkunat avautuvat pihalle. Keskuskadun puoleiselle 
sivulla on pieniä yläikkunoita. Talouskellaritilat sijaitsevat Keskuskadunpuolella päätyasuntojen 
alapuolella. 

 
 

 
Kuva 12. Pohjapiirros ullakko 1957. Kotkan kaupunki rakennusvalvonta. 
 

Ullakkokerroksessa sijaitsevat asuntojen lauta- ja kanaverkkorakenteiset ullakkokomerot. Ullakon 
porrastetun harjakaton yläikkunat tuovat tilaan runsaasti päivänvaloa. 

 
Vuoden 1957 asemapiirros esittää rakennuksen sijainnin tontilla sekä niukan pihasuunnitelman. 
Pihalle ei ole osoitettu minkäänlaisia viihtyisyyttä lisääviä rakenteita tai välineitä. Piha heijastelee 
rakennuksen ensisijaista käyttötarkoitusta Kotkan kaupunginsairaalan henkilökunnan 
työsuhdeasuntona. 
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Kuva 13. Asemapiirros. Pihasuunnitelma on niukka. Kotkan kaupunki rakennusvalvonta. 
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4 Myöhemmät vaiheet 

 
4.1 Muutokset 1972 - 2020 

 
Keskuskatu 43:ssa sijaitsevassa asuinrakennuksessa on valmistumisen jälkeen 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.  
Keskuskatu 43 asuinrakennuksen pääkäyttötarkoitus säilyi muuttumattomana pitkään. Ensimmäiset 
muutokset rakennukseen tehtiin vuonna 1972, jolloin kaksi pientä asuntoa liitettiin viereisiin 
asuntoihin. 

 
 

 
Kuva 14. Rakennuslupahakemus asuntojen yhdistämiselle vuodelta 1972. Kotkan kaupunki rakennusvalvonta 
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Kellarikerroksen työterveyden tilat peruskorjattiin 1980. Peruskorjauksen suunnittelijaksi on mainittu 
arkkitehti Irmeli Kontusalmi. Peruskorjauksen piirustuksia tai suunnitelmia ei ole ollut käytössä. 

 
Asuinrakennuksen esteettömyyden parantamiseksi lisättiin rakennukseen vuonna 1994 hissi, 
konehuone ja niiden tarvitsemat rakenteet. Suunnittelijana oli arkkitehti Anssi Vaija. Hissikuilu ja 
hissin konehuone sijoitettiin rakennuksen Keskuskadun puoleisen käytävän keskivaiheille. 

 
 

 
Kuva 15. Julkisivu Keskuskadulle 1994. Hissitorni ja hissin konehuone lisättiin rakennukseen 1994. Kotkan kaupunki 
rakennusvalvonta. 

 
Hissin tarvitsemat rakenteet turmelivat alkuperäisen julkisivun eheyden. Hissin rakentamisen 
yhteydessä rakennuksen ulkoseinän eristävyyttä parannettiin lisälämmöneristämällä rakennuksen 
ulkoseinät. 

 

 
 
Kuva 16. Pohjapiirros toinen kerros 1994. Hissitorni ja hissin konehuone sijoitettiin käytävän varrelle. Kotkan kaupunki 
rakennusvalvonta. 
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Kuva 17. Julkisivu pihalle 1994. Rakennuksen vesikate on uusittu ja räystäitä pidennetty. Kotkan kaupunki rakennusvalvonta. 

 
Hissin rakentamisen yhteydessä vesikaton räystäitä pidennettiin niin, että lisälämmöneristetty 
ulkoseinä oli paremmin säältä suojattu. 

 
Kuva 18. Kellarikerros. Työterveyden toimitilajärjestelyt 1994. Kotkan kaupunki rakennusvalvonta. 

 

 
 
Kuva 19. Ullakkokerros. Räystäslinjamuutos ja hissitornin katto 1994. Kotkan kaupunki rakennusvalvonta. 
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Asuinrakennuksessa suoritettiin oppilashuollon tilojen pintojen uusimista vuonna 1999. 
Suunnittelijana oli arkkitehti Anssi Vaija. 

 
Vuonna 2001 rakennuksen kellarikerroksessa sijaitsevat Kotkan työterveyden vastaanottotilat 
kunnostettiin ja maalattiin. Suunnittelijana oli arkkitehti Anssi Vaija. 

 
4.2 Muut tutkimukset 

 
Keskuskatu 43:ssa sijaitsevassa asuinrakennuksessa on tehty sisäilmaselvitys ja riskikartoitus. Vuonna 
2007 tehtiin sisäilmaselvitys ja 23.12.2020 valmistui rakennuksen riskikartoitus.  

 
Insinööri Studio Oy laati Kotkan kaupungin tilaamana rakennuksesta tutkimusraportin, joka kohdistui 
mahdollisten sisäilmaongelmien aiheuttajiin Kymijoen Työterveysaseman tiloissa. Tunnistetuista 
riskirakenteista otettiin materiaalinäytteitä mikrobianalyysejä varten. Lisäksi näytteitä otettiin 
haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) määrittämistä varten. Tutkimusraportin johtopäätös ja 
jatkotoimenpide -osiossa todetaan, että kellarikerroksen maanvaraisen betonilaatan tojalevy-
lämmöneristeet ovat mikrobivaurioituneita. Vauriot eivät raportin mukaan ulotu ulkoseinien 
eristeisiin. Raportissa todetaan, että vaurioituneen rakenteen korjaaminen vaatii tojalevy-eristeen 
poiston ja korvaamisen homehtumattomalla eristeellä tai jos lämmöneristeen poistaminen ei ole 
mahdollista, tulee lattian liitoskohdat tiivistää erillisen suunnitelman mukaan. Raportin mukaan 
lattiarakenne voidaan myös rakentaa tuulettuvaksi, jolloin epäpuhtaudet imetään koneellisesti lattian 
alta erillisellä poistoilmanvaihtojärjestelmällä. 

 
Insinööri Studio Oy laati Kotkan Asunnot Oy:n tilaamana tutkimusraportin, joka valmistui 23.12.2020. 
Tutkimusraportin tuloksena on, että rakennuksessa todettiin laaja-alaisia kosteus- ja mikrobivaurioita 
alapohjassa, pohjakerroksen ulkoseinärakenteissa ja kylpyhuoneiden välipohjarakenteissa. 
Mikrobivaurioista todetaan, että mikrobien aiheuttamat sisäilman epäpuhtaudet todettiin jo vuonna 
2007 tehdyssä selvityksessä ja vaurioiden korjaaminen vaatii rakenteiden purkua ja niiden 
korjauslaajuus on merkittävä. Lisäksi tutkimusraportissa todetaan, että rakennuksessa käytetty 
välipohjien kaksoislaattapalkisto ja askeläänieristetty välipohja ovat riskirakenteita. 1994 tehdyssä 
lämpörappauksessa havaittiin huomattavia vaurioita ja vedentiiveyspuutteita, jotka vaativat korjausta. 
Rakennuksen julkisivun betonirakenteiden kuntoa ei selvitetty. Tutkimusraportissa kiinnitettiin 
huomiota myös huonokuntoisiin ikkunoihin, joiden uusimista suositeltiin. Raportissa todetaan, että 
rakennuksen peruskorjauksen hinta-arvio ja korjausten kannattavuus on suositeltavaa arvioida 
viimeistään betonirakenteiden kuntotutkimuksen jälkeen, kun kaikkien rakenteiden korjaustarve on 
selvillä. 

 
5. Nykytila 

 
Rakennuksessa suoritettiin kohdekäynti 10.6.2022. Käynnin aikana havainnoitiin nykytilannetta ja 
kiinnitettiin huomiota säilyneisyyteen niissä osissa rakennusta joihin oli pääsy. Käynnin aikana tehtyjä 
havaintoja on kirjattu tähän. 

 
5.1 Sisätilat 

 
Kellarikerros 

 
Kellarikerroksen vastaanottotilat ja niihin liittyvät eteis- ja odotustilat sekä varastot vastasivat 
huonejärjestykseltään vuoden 1994 muutoksia. Materiaalit ja värit, kuten huoneiden väliovet olivat 
tavanomaisia julkisissa tiloissa käytettyjä malleja. Odotustilassa oli hylättyä irtaimistoa ja seinillä 
paljon julisteita. 
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Kuva 20. Kellarikerroksen vastaanottotilat. Kotkan kaupunkisuunnittelu 2022. 

 
Kellarikerroksen talouskellarit olivat sekä varastokäytössä että lämmönjako- ja sähköpääkeskuksen 
tiloina. Lattiassa oli reikiä niissä kohdissa, joista tutkimusraportin laatimisen aikana vuonna 2007 oli 
selvitetty rakenteiden mikrobivaurioita. Itäpään sauna- ja pesutilat olivat välttävässä kunnossa. 

  
Rakennuksen molemmissa päissä sijaitsevat porrashuoneet olivat alkuperäisessä asussaan. 
Porrasaskelmat olivat terazzo -pintaiset, joita kannatteli 1950-luvulle tyypilliset betonipalkit. 
Porraskaiteet olivat alkuperäiset metallilangasta ja lattateräskehyksestä tehdyt sekä harmaaksi 
maalatut. Porrashuoneen seinät oli maalattu taitetulla valkoisella maalilla. 
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Kuva 21. Terazzo-pintaiset askelmalankut ja välitasanteet sekä alkuperäiset kaiteet. Kotkan kaupunkisuunnittelu 
2022. 

 
Asuinkerrokset 
 
Rakennuksen asuinkerrosten tilajakoa on muutettu ensimmäisen kerroksen länsipäässä, jossa 
tilavammat vastaanottotilat on muodostettu yhdistämällä entisiä sairaalan henkilökunnan 
asuinhuoneita isompaan päätyasuntoon. Päätyasunnon keittiö on alkuperäisellä paikallaan, mutta on 
myöhemmin korvattu uusilla kaapistoilla ja laitteilla. Keittiö edusti tavanomaista työpaikan 
henkilökunnan sosiaalitilan keittiötä. 
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Kuva 22. Oppilashuollon vastaanottoaula 1. kerroksessa. Alkuperäinen tilajako on muutettu. Kotkan 
kaupunkisuunnittelu 2022. 

 
Ensimmäinen kerros on keskiosaltaan säilynyt tilajaoltaan alkuperäisenä lukuun ottamatta 1994 
toteutettua hissitornia Keskuskadun puoleisen käytävän keskivaiheilla. Lisäksi alas laskettu sisäkatto, 
joka peitti rakennukseen vuosikymmenten aikana lisätyt sähköasennukset kiinnikkeineen, poikkesi 
alkuperäisestä. 
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Kuva 23. Käytävä, jossa alaslaskettu katto. Kotkan kaupunkisuunnittelu 2022. 

  
Itäpään isompi asunto on muutettu kokoushuoneeksi, mutta alkuperäinen tilajako on säilynyt.  

 
Toisen ja kolmannen asuinkerroksen tilajakoon ei oltu tehty muutoksia. Asuntojen ulko-ovet olivat 
lakattuja laakaovia, mutta sisäovet olivat valkoiseksi maalatut. Asuntojen parvekkeiden ovet ja ikkunat 
ovat arviolta 1990 - 2000-luvulta. 
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Kuva 24. Soluasuntojen sisäänkäynnit yhteisestä eteisestä, jossa sijaitsevat sekä keittiö ja kylpyhuone. Kotkan 
kaupunkisuunnittelu 2022. 

 
Ullakkokerros 

 
Rakennuksen ullakkokerros on vähiten muuttunut. Asuntojen kanaverkko ja lautarakenteiset 
varastotilat olivat ehyet. Ullakon lattia oli pintakäsittelemätöntä betonia ja seinät rappaamatonta 
tiiltä. Vesikatteen rakenteista erottuivat vuonna 1994 toteutetun räystään pidennykseen liittyvät 
rakennemuutokset. Ullakolla näkyvät ilmanvaihtohormit vaikuttivat hyväkuntoisilta ja jakavat pitkää 
ullakkoa osiin. Porrastetun harjan ansiosta päivänvalo tulvii tilaan. Yksi yläikkuna oli auki ja 
rikkoutunut. Sadevesi pääsee kostuttamaan rakenteita rikkoutuneesta ikkunasta. 
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Kuva 25. Ullakon varastohäkit ja tiilirakenteinen ulkoseinä. Vesikatteen pidennykseen liittyvät uudemmat 
rakenteet erottuvat valkoisina. Kotkan kaupunkisuunnittelu 2022. 

 
5.2 Ulkotilat 

 
Keskuskatu 43:ssa sijaitseva asuinrakennus on yleispiirteiltään säilyttänyt alkuperäisen ilmeen. 
Rakennuksen julkisivut ovat muuttuneet vuonna 1994 toteutetun hissitornin ja lisälämmöneristyksen 
takia. Myös rakennuksen vesikatteen uusimisen yhteydessä pidennetyt räystäät muuttavat 
rakennuksen ilmettä. 

 
Sokkeli 
Rakennuksen sokkeli on paikalla valettua betonia, jossa on havaittavissa lautarakenteisen valumuotin 
kuviota. Pinta on maalattu tummanharmaaksi. Kellarikerroksen Keskuskadun puoleisen käytävän 
yläikkunat sijoittuvat hissitornin molemmin puolin.  

 
Julkisivumateriaalit 
Rakennuksen julkisivut muodostuvat pääosin hiekan värisestä levyrakenteisesta ulkopinnasta. 
Keskikäytävän ikkunoiden välit ovat keltaiseksi maalattua pystylaudoitusta. Pihanpuolen julkisivua 
rytmittää asuinhuoneiden pienet parvekkeet. 

 
Rakennuksen ikkunat on vaihdettu mahdollisesti julkisivun lisälämmöneristämisen yhteydessä vuonna 
1994. Ikkunoiden puitteet ja karmit ovat puuta ja maalattu valkoisiksi ja vesipellit ovat harmaaksi 
maalattua peltiä. Ulko-ovet ovat todennäköisesti vaihdettu rakennuksen kunnossapidon yhteydessä. 
Sisäänkäyntien päällä on todennäköisesti alkuperäiset kuparipellistä tehdyt pienet katokset. 
Räystäänalus on valkoiseksi maalattua puuta ja vesikatteena harmaa saumapelti. Syöksytorvet ovat 
pyöreitä tavanomaisia valkoiseksi maalattuja julkisivun pinnalle asennettuja peltiputkia. 
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Asuinrakennus rajoittuu suoraan Keskuskatuun ja muodostaa Keskuskadun ja Heikinkadun risteykseen 
umpinaisen kulman, joka on kaupunkikuvallisesti merkittävää. Kaupungin keskustan säännöllinen 
korttelirakenne korostuu rakennettujen umpinaisten kulmatonttien ansiosta. 
 

 
Kuva 26. Heikinkadulle avautuva pääty. Julkisivun taite ja porrastettu harjakatto ovat rakennuksen erityispiirteet. 

 
5.3 Pihapiiri  

 
Maasto, kasvillisuus ja päällysteet sekä rakennelmat 
 
Keskuskatu 43:n tontin maastonmuoto on säilynyt lähes muuttumattomana. Etelä-kaakkoon viettävän 
rinteen maanpintaa peittää nurmikko ja rinteessä kasvaa runsaasti noin 100 – 150 vuotiaita mäntyjä. 
Tontin länsireunalla kasvaa kaksi näyttävää arviolta noin 150 vuotiasta mäntyä. Pihan lounaiskulmassa 
sijaitsee muutama kookas siirtolohkare. 

 
Tontin ainoa muokattu osa on rakennuksen ala sekä sen välittömässä läheisyydessä oleva rakennusta 
kiertävä tasattu alue, jossa maanpintaa peittää nurmettunut kiviaines. Tontin itäpäässä sijaitsee 
lautarakenteinen jäteastioiden säilyttämistä varten tarkoitettu rakennelma. Tontin lounaiskulmassa, 
siirtolohkareisiin rajautuen, sijaitsee maanpinnaltaan kulunut osa, jossa satunnaisesti on pysäköityjä 
henkilöautoja. Keskivaiheilla rinnettä sijaitsee mattojen tuuletusteline. Minkäänlaista oleskelualuetta 
tai valaistusta ei pihalla ole. 

 
Keskuskadun puolella rakennus rajoittuu suoraan kestopäällystettyyn jalkakäytävään. 

 
6 Yhteenveto 

 
Kaupunkikuva 
Entinen Kotkan kaupunginsairaalan henkilökunnan asuinrakennus sijaitsee Haukkavuoren alueella 
Kotkansaaren länsilaidalla. Haukkavuoren alue muodosti yhden Kotkan kaupungin laajenemisalueista 
1950-luvulla. Kaupunginosaan valmistui paljon asuin-, liike- ja oppilaitosrakennuksia, joista monet 
ovat aikakaudelle tyypillisestä niukkuudesta huolimatta näyttäviä ja edustavia rakennuksia.  
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Poikkeuksellisen kookas Kotkan teknillinen oppilaitos KOTEKO asuinrakennuksineen valmistui vuonna 
1952 Ruotsinsalmen merisairaalan kivisen perustuksen lähelle. Lähiympäristössä sijaitsee entinen 
tyttölyseo, joka on 2000-luvulla laajentunut ja muuttunut moderniksi tapahtuma-, kokous ja 
yrityskeskukseksi. 1960-lukua alueella edustaa Olli Kivisen kaavan mukaan toteutetut ns. 
tuulimyllykorttelit, joissa kaupunkikerrostalot on sijoitettu lähiömaiseen tapaan tuulimyllyn lapoja 
muistuttavaan sommitelmaan. 

 
Keskuskatu 43:ssa olevan asuinrakennuksen naapurikorttelissa on Kotkan kaupunginsairaala. Sairaala 
on rakennettu useassa osassa ja sen yksittäiset rakennuskulttuurin kannalta merkittävät osat luovat 
yhdessä mielenkiintoisen kokonaisuuden.  

 
Vuosikymmenten aikana on Haukkavuoren alue ollut keskustan laajenemisalueena. Alueen 
rakennuskannasta on vanhimmat osat suojeltuja, mutta myös suojeluntarve alueella on merkittävä. 
Vailla rakennussuojelun turvaa ovat mm. kaupunginsairaalan arvokkaimmat osat. Tuoreeltaan 
lainvoiman saanut Kotkansaaren rakennussuojelukaavat (kaava numero 0419) on suojellut alueella 
sijaitsevan maamerkin Haukkavuoren näkötornin. 

 

Kuva 27. Keskuskatu 43:n lähistön rakennusten valmistumisvuodet ja myöhemmät muutokset. Kotkan kaupunkisuunnittelu 
2022. 

 

Arkkitehtuuri 
Keskuskatu 43:ssa sijaitseva asuinrakennus edustaa sodan jälkeistä 1950-luvun pelkistettyä ja 
tarkoituksenmukaista arkkitehtuuria. Rakentaminen vastasi kasvaneeseen asuntotarpeeseen ja oli 
aikakauden niukkuudesta johtuen pääsääntöisesti tehokasta ja säästeliästä. Tyyliltään rakennukset 
muistuttivat 1930 -luvun funktionalismia, mutta funkis-rakennusten korostunut kalseus oli vaihtunut 
inhimillisemmäksi materiaalien ja väritysten osalta.  
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Keskuskatu 43:ssa sijaitseva sairaalan henkilökunnan asuinrakennus on valmistunut 1957. Rakennus 
on yksinkertainen, päämuodoltaan suorakaide, jonka porrashuoneet ja päätyasunnot työntyvät 
ulospäin Keskuskadun puoleisella sivulla. Rakennuksen erityispiirre on pihanpuolen länsipään viisto 
osa, joka poikkeaa muutoin verrattain askeettisesta kokonaisuudesta. Pihanpuolen julkisivun 
soluasuntojen ulkonevat parvekkeet rytmittävät pitkää seinää. Keskuskatu 43:n asuinrakennuksen 
suunnittelija Arkkitehti Lauri Heinäsen myöhempää suunnittelua Kotkassa edustaa Kotkan 
kaupunginteatterin laajennus vuodelta 1961. 
 
Kotkansaarella ja Hovinsaarella sijaitsee useita 1950-luvulla valmistuneita asuin-, liike- ja 
oppilaitosrakennuksia, jotka edustavat samankaltaista tarkoituksenmukaista ja askeettista 
arkkitehtuuria. Edustavia esimerkkejä ovat mm. KOTEKOn suuri oppilaitos ja sen lähellä sijaitsevat 
asuinkerrostalot, Ruotsinsalmen kadun ja Merikadun asuinkerrostalot sekä Ruununmaankadun 
pistetalot. 

 
Säilyneisyys 
Rakennus on säilynyt verrattain hyvin. Pääjulkisivu Keskuskadulle on kokenut suurimmat muutokset 
hissitornin ja lisälämmöneristyksen toteuduttua vuonna 1994. Hissitorni erottuu selvästi myöhempänä 
kerrostumana. Samassa yhteydessä vesikaton uusiminen ja räystäiden pidennys muuttivat julkisivun 
alkuperäistä ilmettä. 

 
Sisätilat ovat muuttuneet enemmän kuin rakennuksen julkisivut. Ensimmäiset muutokset ajoittuvat 
vuoteen 1972, jolloin kaksi pientä 2 h + kk -asuntoa liitettiin viereisiin asuntoihin kahden isomman 
asunnon muodostamiseksi. Rakennuksen kellarikerroksessa sijaitsevia työterveyden tiloja on 
peruskorjattu vuonna 1980. Korjausten laatu ja laajuus ei dokumenteista selviä, mutta 
tilajärjestelyihin ei ole tullut muutoksia. Hissitornin rakentaminen vuonna 1994 on aiheuttanut 
muutoksia rakennuksen sisätiloissa kaikissa kerroksissa. Vuonna 1999 on rakennuksen 2. kerroksessa 
sijainneita oppilashuollon tiloja uusittu. Uusiminen on kohdentunut pääasiassa pintojen 
maalaamiseen ja välttämättömien odotustilojen ja vastaanottohuoneiden muodostamiseen sekä 
varustamiseen. Itse tilajärjestelyihin ei tilojen uusimisella ole ollut merkittävää vaikutusta. Viimeisin 
rakennukseen vuonna 2001 tehty kunnostus- ja maalaustyö kohdistui kellarikerroksessa sijainneisiin 
Kotkan työterveyden tiloihin. Työ sisälsi tarkemmin erottelemattomia kunnostus- ja maalaustöitä, 
jotka eivät ole muuttaneet tilajärjestelyjä. 
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