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LINNOITUSKAUPUNKI

Suomenlahden rantaseudut Kymijoen ldntiseen haaraan saakka oli
Turun rauhassa 1743liitetty Vendjddn ja osaksi ns. vanhaa Suomea.
Kustaa lll:n sotien aikana Kymijoen laakso ja rannikko olivat sota-
ndyttdmond:. Heti Ruotsinsalmen toisen meritastelun 1790 jdlkeen
seuraavana vuonna Veneija ryhtyi rakentamaan Pietarin suojaksi laa-
jinta tunnettua historiallista linnoitusjdrjestelmaa. Tzimein kolmiportai-
sen linnoitusketjun uloin osa pddttyi Kymijoen suistoon Kyminlinnaan
ja Ruotsi nsal men I i n noituskaupu nki in Kotkansaarella. Pddsu un nitte-
lijana ja rakennustdiden kdynnistajand toimi kenraali Aleksadr Suvo-
rov. Rakennustditdr johti Jean Augustin Prevot de Lumian.

Satama sijoitettiin luontevalle paikalle Kotkansaaren koillisosaan, ny-
jyisen kantasataman ja Enso-Gutzeitin teollisuusalueella olleen Por-
tunlahden tienoille. Sen vierelle rakennettiin linnoituksen varuskunta.
Kasarmit ulottuivat ketjuna Hdrniemestd nykyisen lsonpuiston poh-
joiskulmaan.

Ruotsinsalmen merilinnoitus koostui erilaisista linnakkeista ja patte-
reista, jotka suojasivat satam aa ja I i n noituskau pu n kia. Kotkansaarel -
la ja ldhituntumassa tdrkeimmdt linnoituksen osat olivat:
Kivisalmen siltalinnake, Redutti Kotka, eril l iset patterit, Katariinan lin-
nake Fort Katarina, Fort Elisabet, jotka kaikki sijoittuivat saaren eteld-
osaan. Lisdksi l innoitukseen kuuluivat mm. majakka, merisairaala ja
Pyhan Nikolain kirkko.

Kaupu n ki maisesti kaavoitetussa taajamassa asu ivat nai m isissa ole-
vat upseerit ja sotilaat sekd kauppiaat, porvarit ja tyoldiset. Asutus
sijaitsi nykyisen keskustan alueella, ulottuen Palotornin vuorelta poh-
joiseen nykyisen Laivurinkadun tienoille ja rannasta Kirkkokadun ta-
solle, kaakossa lsonpu iston-Pu utarhakadu n-M useokad u n I i njoi I le, ldn-
nessd Heikinkadun ja nykyisen sairaalan mden tuntumaan. Eteldosa
ol i raken nettu ru utu kaavan m uotoon, pohjoisosa ol i vapaam uotoisem-
pi, maastoa ja Kivisalmesta tulevaa tietd mydtdilevd. Vaikka korttelit
ja tontit olivat suuria, itse rakennukset olivat enimmdkseen pienid,
vendldiseen tyyliin rakennettuja, niitd saattoi olla useita samalla ton-
tilla. Laajaa pihamaata k€rytettiin myos kasvimaana. Asuinrakennuk-
sia ol i  kaikkiaan n. 170 kpl.

1 800-luvun alun Ruotsinsalmea voidaan luonnehtia Kaakois-suomen
suurimmaksi "kaupungiksi". Se oli kuvermentin vendlfi isin kaupunki,
jossa oli myos kansainvallsiri piirteitd, suomalaisia sotilaiden vaimo-
ja, balttialaisia ja ,iopa ranskalaisia upseereita. Asukkaita oli 8259
henked, joista sotilaita n. 7000. Suuresta asukasmddrdstd huolimatta
yhdyskunta ei ollut juridisessa mielessd kaupunki vaan varuskunta.

Suomi li itetti in v. 1 8Og autonomisena suuri ruhtinaskuntana Vendjddn,
raja siirtyi Tornionjoelle ja linnoitus menetti merkityksensd. Joukkoja
aletti in vdhentdd ja linnoitukset lakkautetti in. Ruotsinsalmi alkoi tyh-
jentyri la linnakkeet rappeutua.

Krimin sodan aikana 1855 englantilaiset tuhosivat l innoituskaupun-
gin kasarmeineen ja asuinrakennuksineen ldhes kokonaan, vain Ni-
kolain kirkko, pari ruutikellaria ja muutama puurakennus jaii pystyyn.
Nykypdiviin Ruotsinsalmen linnoituskaupungista ovat sdilyneet seu-
raavat raken nu kset, rakennusten ja I in noitusrakennel m ien raun iot:



Linnoituksen majakka,
pohjakerros.
Nyk ndkotorni

Pyhdn Nilkolauksen kirkko



Fort Elisabeth. Vailssaari
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Reuterin Kotkan "esikaupungin" kaava 1866-67



- Pyhdn Nikolain kirkko lsossa Puistossa
- Ruutikellari, VR:n varikkoaluella
- Ruutikellari nro 84, urheilukentdn vierelld
- Kivisalmen siltalinnakkeen osia
- Redutti Kotka, osittain entisoitynd
- Patteri nro 3, raunio, Haukkavuorenpuistossa
- Kasarmin kivijalka, maauimalan vierelld
- Ruotsinsalmen majakan pohjakerros, nyk. ndkdtorni
- Fort Katarina rauniot, nykyisessd oljysatamassa
- Patteri nro 1, rauniot, nykyisessd dljysatamassa
- Tiil ikasarmin kivijalka, tervaleppdlehdossa
- Rakennuksen kivijalka, nykyisessd tervalepprilehdossa
- Patteri Katarinan rauniot, nykyisessd oljysatamassa
- Ruutikellari nro 82, raunlot, tervaleppeilehdossa
- Ruutikellari nro 83, raunlot, Puistolanniemessd
- Kenttdpatterin maavalli, Puistolanniemessii
- Sairaalan siipirakennuksen kivijalka, Puutarhakadun pddssd
- Fort Elisabeth, Varissaaressa
- Ruutikellarin rauniot, Varissaaressa
- Kasarmin kivijlka, Varissaaressa
- Patterin nro 5, maavalli, Pienessd Varissaaressa
- Tilapaiisen patterin maavalli, Kuusisessa

PUUKAUPUNKI

Hoyrylla kdyvien sahojen perustaminen sallitt i in asetuksella v. 1857.
Heti tdmdn jalkeen herdsi uusi kiinnostus Kotkansaarta kohtaan ja
siitd alkoi sahateollisuuden myotd kehitys, joka johti Kotkan kaupun-
gin perustamiseen.

Linnoituksen alue luovutetti in Suomen valtlolle. Laaditti in asemakaa-
vasuunnitelma, ns. Reuterin kartta 1866-67 Kotkan kaupunkia var-
ten. Vuoden 1868 asetuksella julistetti in Kotkansaari avoimeksi jokai-
selle, joka tahtoi sinne perustaa teollisuuslaitoksen tai asettua sinne
asumaan.

Reuterin kaava
Konrad Reuter laati v. 1874 KOTKAN ASEMAKAAVAN. Se oli som-
mittelultaan ruutukaava, joka kdsitti nykyisen Ruukinkadun, lsonpuis-
ton, Puutarhakadun ja Koulukadun rajaaman alueen. Katuverkko oli
jo merkitty nykyiselle paikalleen. Kirkon paikka on nykyinen. Tori oli
osoitettu Sibeliuksenpuiston kohdalle. Nykyisen torin tienoilla oli pai-
kat raatihuoneelle ja koululle. Karttaan oli merkitty satama-alueet Hdr-
niemen molemmin puolin ja teollisuusalueet Hdrniemija Norskan alue.

Pohjakartalla on merkitty rakennuksia ja niiden raunioita linnoituskau-
pungista ja sen jdlkeiseltd ajalta, Kirkkokadun eteldpddssd Kymen-
laaksonkadun molemmin puolin ja Palotorninvuoren pohjoispuolella.
Kartalla esiintyvdt vastikddn pystytetyt Hdrniemen saha ja Norskan
saha sekd pytingit.

Jdrnefelti n asemakaava

Konstantin Jdrnefeltin PLANRITNING OFER KOTKA STAD vuodelta
1878, vahvistettu 19.3. 1879, ol i  kaupungin ensimmdinen viral l isesti
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Jdrnrfeltin
asemakaava.
Vahv. 1 879

Appelbergin asemakaava 1 891



Norjan sahan kirkkpopytinki 1872
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Ahlqvistin talo S. Gripenberg 1879



vahvistettu asemakaava. Se oli edelliseen suunnitelmaan verrattuna
typistetty ruutukaava, joka ulottui Hdrniemen satamasta nykyiselle
Koulukadulle ja eteldssd lsoonpuistoon ja Puutarhakadulle. Siindi oli
osoitettu palotornin paikka, ja torin nykyinen paikka, puuistutukset oli
sijoitettu Kirkkokadulle. Kaava ei sisdltdnyt teollisuusalueita, jotka oli-
vat jo kuitenkin kdytdssd. Tdmd kaava kdivi jo 188O-luvulla ahtaaksi.

Appelbergin asemakaava /

Karl Appelbergin laatima asemakaava vahvistettiin 23.9.1891 . Se laa-
jensi ruutukaava-dlueen nykyisiin mittoihinsa Merikadulle ja Korkea-
vuorenkadulle. lsopuisto on ensikertaa merkitty puistoksi, Keskuska-
dulla ja molemmilla Etelei- ja Pohjoispuistokadulla on puurivit samoin
P u utarhakad u n ja Tydm iehen kad u n varren tontei I la. Rautatieaseman
paikka on osoitettu. Satamaa on jo hahmoteltu Hdrniemessd kaare-
vaan muotoon. Lounaista rantaa reunustavat huvilatontit.

Tdmdn asemakaavan esisuunnitelmia kdytettiin jo 1880-luvulla esim.
Tyomiehenkadun ja Merikadun ensimmdisid puutaloja rakennettaes-
sa. Tontit olivat joko vuokrattuja tai yksityisille elinajaksi luovutettuja.
V. 1881 maistraatti pddtti, ettd tontteja voidaan myydd ikuiseksi omai-
su udeksi. Ensi m mdisessd tontti h u utokau passa myyti i n useita tontte-
ja kaupungin johtaville virkamiehille. Asuntopula pakotti muodosta-
maan erikoisen halpoja vuokratontteja tydvdestdd varten.

Puukaupungin rakennukset ja ympdristd
Edelld esitettyjen suunnitelmien ja kaavojen pohjalta Kotkan kaupun-
ki rakentui n. 25 vuodessa vuosisadan vaihteeseen mennessd kes-
keisiltd osiltaan ldhes tdyteen mittaansa. On selviiii, etta lyhyessd
ajassa rakentuneella kaupungilla oli kiinted yhtendinen leima. Talot
rakennettiin rakennusjdrjestyksen mukaan katulinjaan ja ne muodos-
tivat pihojen ympdrille suojaavan kehdn, jota tdydennettiin aidoilla.
Puukaupungin rakennukset edustivat kertaustyylejd, eniten esiintyi
uusrenesanssin piirteitd, myds uusgotiikan valkutteita on mukana. Ra-
kennukset olivat yleensd asuinkdytossd. Asuttiin erittdin ahtaasti, vuok-
ralaisia ja alivuokralaisia oli paljon. Suurimmissa puutaloissa oli my6s
liike-, konttori-, hotelli- ja kapakkatiloja. Piharakennuksissa oli ktiy-
mdldiden ja vajojen lisdksi tydtiloja.

Myds julkisia rakennuksia rakennettiin, mm. viisi koulua, kaksi kansa-
kou I ua Ruotsi nsal men kadu n varrel le, Suomalai nen yhteiskou I u, Ruot-
salainen yhteiskoulu, Vendldinen koulu ja lisdksi palotorni, paloase-
ma ja VPK:n talo. Tori oli pohjaltaan suom aala, se tdytettiin ja kivettiin
vuoslna 1894-96. Samaan aikaan torin varrelle nousi vuonna 1896
Kotkan ensimmdinen kivitalo, Stellantalo, johon sijoitettiin mm. maist-
raatti. Vaihdn myohemmin rdkefinettiin kauppahalli ja Kotkan kirkko.

Ensimmdiseksi varsinaiseksi puistoksi muodostui nykyinen lsopuis-
, to, jota ryhdyttiin kunnostamailn vuonna 1888. Vuosisadan alussa

puistotditei jatkettiin tarmokkaasdi puutarhurin johdolla. Vuonna 1 893
val m istu i su u n nitel ma nykyisestd Keskuskad u n-Marian kad u n bu levar-
dista laatijana puutarhuri-arkkitehti S. Olsson. Samaan aikaan anot-
ti in valtiolta sil loisen Kisakentdn, nykyisen Sibeliuksen puiston alue
puistoksi. MyOs Kotkan kirkon ympdristd hahmoteltiin puistoksi v. 1905.
Ndin oli luotu alkupuitteet Kotkansaaren tdrkeimpien ympdristokoko-
naisu u ksien syntymiselle.



Vanha paloasema 1898



P u rettu a pu u kaip u n ki a Vu o ri kad u lta

P u rettuj a j u g e n d kau d e n p u utal oj a Rautati e n kad u lta
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Kaavalla suojeltua puukaupunkia Ruotsinsalmenkadulla
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Sdilytettdvd puutalo ryhmd Papinkadulla



KIVIKAUPUNKI

Kivikaupu ngi n alkuvaiheet

Kaupungin laajeneminen ja uusiutuminen voimistui vuosisadan alus-
sa seka 1920- ja 1930-luvulla, mutta vield ennen sotia puukaupunki
oli hallitsevassa asemassa Kotkansaarella. Raskaimmat menetykset
tapahtuivat Kotkan pommituksissa jatkosodan aikana 1941-44. Eni-
ten rakennuksia tuhoutui torin tienoilta, ranta-alueelta laheltei sata-
maa sekd Kymenlaaksonkadun, Kaivokadun ja Kotkankadun varrel-
ta. Sodan jeilkeiset vield 70-luvulle jatkuneet rakennustoimenpiteet
ovat jdrjestel mdl I isesti ja val i koi matta vdhentdneet pu utalojen osu ut-
ta ja tuhonneet arvokkaita kohteita.

Talla hetkeltii Kotkan nousuajan kaupungista on endd vilmeiset ra-
kennukset jaljelki. Erityisen merkittavad on juuri ndiden kohteiden
suojeleminen. Tdmd on viimeinen mahdollisuus srii lyttdd kaupunki-
kuvassa piirteitd Kotkan historian tdrkeimmdstd vaiheesta. Raken-
nusten arvo on Kotkansaaren historialliselle kdsitettdvyydelle sekd
kaupunkiympdrist6lle korvaamaton. Kohteiden luettelo seuraa erik-
seen jriljempdnd.

Kotkan vdkiluku oli 25 vuodessa kasvanut huimaa vauhtia 7-kertai-
seksi.

Uuden asemakaavan ja rakennusjdrjestyksen laatiminen annettiin
uusia virtauksia soveltavalle arkkitehti Valter Thomdlle ja kaupungin-
insindori Hugo Liliukselle. Thomdn samoin kuin muiden nuorten ju-
gend kauden a rkkite htie n asemakaava-arkkitehtu u ri pyrki kohottamaan
suunnittelua taiteellisesti, kaupunkitilaa ja ympdristoarvoja luovaan
suuntaan.

Kaava kdsitti Kotkansaaren lisdksi Hovinsaaren eteldosan. Raken-
nettu ruutukaava-alue oli jdtetty ldhes ennalleen, mutta rakentamat-
tomat alueet ovat saaneet uuden ilmeen, vastapainoksi aikaisemmalle
jeiykeil le kau pu n ki rakenteel le. Su u n n ltel massa ndkyy selvdsti kau pu n-
kitaiteellinen ote, maaston ja sen kohokohtien hyvriksikriyttd, viisto-
kad ut au kiosom m itel m i neen ja katu pddittei neen. Vi istokatuja ol i Bu le-
vardinkatu" (nyk. Puistotie), jonka pddtteend Puistolassa oli kirkko ja
sen edessd aukio, Museokatu pddtteenddn Tupakkavuorella oleva
raken n us. U usia kohokohd i ksi nostettuja raken n uspai kkoja ol ivat m m.
nykyinen sairaalanmdki, Katariinan tori ja Museokadun molemmat
pddt. Koko Katariinan niemi oli puistoaluetta, johon oli suunniteltu
vaihteleva polusto erityisesti painotettuine solmu- ja kohokohtineen,
joista useat olivat Ruotsinsalmen linnoituksen raunioita. Sataman
kaareva laituri Hflrniemen tyvessa oli saanut hahmonsa. Miljoonamdl-
jrin paikka esiintyi ensl kerran kaavassa. Uusiksi teollisuusalueiksi oli
merkitty Kotkantien ja rannan vrili ja Keisarinsataman ranta-alue.

Kaavan'suunnittelu oli kdynnissA jo ainakin vuonna 1905. Se vahvis-
tetti in vdliaikaisen Kerenskin hallituksen toimesta Petrogradissa
18.8.1917 . Rakentamisen pohjana sitd kaytettiin jo laatimisvaihees-
sa.

Jugendkausi toi tullessaan kivitalojen rakennusvaiheen, johon sisdl-
tyi huomattava mddrd julkisia rakennuksia. Ndmd muodostavat var-
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Stellantalo Grahn, Hedman, Wasastjerna 1896
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Thom6n ja Liliuksen asemakaava vahv. 1917



Kotkan lyseo Nystrom, Petrelius, Penttild 1905



Tydvdentalo Saarinen, Gesellius 1907
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Tukkukaupantalo Penttild 191 1



Vuorelan kulma 1927

Kotkankeskus K. Kononen 1929
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Ndkintalo 1929
K. Kononen
Suojeluskuntatalo
Nyk.Teatteri
V. Vahtikallio 1927

Keskuskoulu
K. Borg 1929
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1920- luku

sin edustavan ja monipuolisen kerrostuman Kotkansaaren rakenne-
tussa ympdristossd. Tdmdn kauden rakennuksia ovat: Enso-Gutzei-
t in konttori 1903, Kotkan lyseo 1905, Suomen pankki 1908, ty6vden-
ta fo  1907,  kauppaopis to  1911,  tukkukaupanta lo  1911,  ves i torn i  1914.

Myos puukaupunki kasvoi vield vuosisadan kahdella ensimmdiselld
vuosikymmenel ld.  Jugendvaikutteis ia puurakennuksia rakennett i in
Puutarhakadun, Kymenlaaksonkadun ja etenkin Rautatienkadun var-
teen sekd Kall iolan alueelle. Myos vanhoja rakennuksia korjatt i in ajan
henkeen.

Ensimmdisen maailmansodan ja itsendisyyden alkuaikojen tapahtu-
mien aiheuttaman lamakauden mentyei pysrihdyksissd ollut raken-
nustoiminta elpyi nousun jatkuessa aina vuoteen 1928. Pddtehtdvd-
nd oli katastrofaaliseksi kehittyneen asuntopulan helpottaminen.

Birger  Bruni la laat i  Puisto lan asemakaavan,  joka vahvistet t i in
26.5.1922. Se oli taitavasti maastoon mukautettu plentaloalueen kaa-
va, jonka pohjalta ent. Katariina nyk. Puistola rakennettiin. Kaavassa
esiintyy ensi kertaa urheilukentdn paikka, jonne se myos rakennet-
t i in .

Heti tdmdn jdlkeen Brunila uusi myds koko muun kaupungin asema-
kaavan, joka vahvistett i in 11.1.1923. Si ind ruutukaava-alue ol i  enti-
sessd hahmossaan. Rakentamista ja rakennusoikeutta ohjasi raken-
nusjdrjestys. Se mddrdsi rakentamaan kiinni katulinjaan, ja rakennus-
ten korkeus ja sitd kautta rakennusoikeus mddrdytyi katuleveyden
perusteel la. U udisrakentami nen oli osoitettu Katari inan tori Ita etelddn.
Se ei toteutunut esitetyssd muodossa. Keisarinsataman puolella koko
ranta-al ue Pu istolan n iemen tyveen ol i varattu teol I isu usal ueeksi. Tdstd
toteutu ivat Vaasanmyl lyn ja ent. su perfosfaattitehtaan, myoh. Valme-
tin telakan alueet.

Kotkansaaren 20-l uvu n rakennusten arkkitehtu u ri on varsin laadukasta
tasoa. Monien julkisten rakennusten lisdksi rakennettiin suuria asuln-
ja li iketaloja eri puolil le ruutukaava-aluetta.

Rakennusten tyylipiirteet ovat klassismin sdvyttdmid. Tdmdn ajan jul-
kisia rakennuksia ovat kaupunginsairaalan vanha osa, uusi rautatie-
asema, suojeluskuntatalo ja uusi kansakoulu.

H uomattavimmat asuin- ja li ikerakennukset: Kyminlaakson osuuslii-
ke, Puhelinyhdistys, Kotkan klubi, Vuorelankulma, Kotkanlinna, Nd-
kintalo, Kino-Halli, Kotkankeskus, Kauppiaitten leipomo ja Kansallis-
Osake-Pankki.

1 920-luvun puurakennuksista huomattavimmat ovat Museokadun
osuuskuntatalot sekd useat Haukkavuorenkadun ja Puistolan puuta-
lot.

Heti pulakauden jdlkeen rakentaminen jatkui vilkkaana. Uusia alueita
ei endd voitu suuremmassa mitassa ottaa kriyttoon. Uusille raken-
nuksille tehtiin ti laa puukaupunkia purkamalla. Kaupungissa ldhdet-

1930-luku
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Kotkan asemakaava
20-luvulla

Pientaloja
Haukkavuorenkatu



Kaupungintalo
E. Huttunen 1934
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SOK:n konttori ja varasto E.Huttunen 1936



Kotkan sddstopankki
Nyk. rahatoimisto
P.E Blomstedt 1934

Kotkan puistotalo
Jussi Paatela 1938



Kivisen kaava

t i in ennakkoluulottomasti seuraamaan ajan tyylivirtausta funktiona-
lismia, jdrjestetti in arkkitehtiki lpailuja ja sitd kautta suunnitteli joiksi
saati in maan kdrkinimid. Tulokset ndkyvdt laadu kkaana, sel kedsti erot-
tuvana kerrostumana Kotkansaaren kaupunkikuvassa. Parhaat raken-
n u kset ku u I uvat valtaku n nal I isesti ki n merkittdvien kohteiden jou kkoon.

Kotkansaaren f u n ktional ism ia ed ustavat Kau p u n g i ntalo 1 934, Osu us-
l i ike Liiton talo 1936, Kotkan sddstdpankki, nyk. rahatoimisto 1936,
Kotkan Puistotalo 1938, Rauhanlinna, Enso-Gutzeit in uusi konttori-
rakennus 1 937, kerrostalo Vuorikatu 1 1939. Tyyli l l isesti edell isid sel-
vdsti heikompia, mutta massiivisia ja kaupunkindkymdd hallitsevia ovat
Meritorni ja Merikotka.

30- | uvu I la tehdyistd kaavam u utoksista mai n ittavi m mat ovat I son p u is-
ton itdreunan muuttaminen kerrostaloalueeksi v. 1937 ja nimenmuu-
toskaava vuodelta 1938, jol la Vendjdnvallan aikaisia kadun nimid
muutetti in uuteen muotoon.

2O-luvun asemakaavaa kdytetti in osittain aina 60-luvulle asti. Siihen
tehti in vuodesta 1941 vuoteen 1964 yli neljdkymmentd eri l l istd muu-
tosta. Van hentu n eesta kaavasta katsotti i n ol evan suo ranaista haittaa
kaupungin kehitykselle.

Valtuusto antoi v. 1960 prof. Olli Kiviselle tehtdvdn asemakaavan muu-
toksen laatimisesta Kotkan keskustaan. Tyo valmistui1964 ja vahvis-
tet t i in 11.12.1969.

Kaavamuutoksen ldpi menevdnd periaatteena oli ajan tavan mukaan
ldhes koko keskustan uudelleen rakentaminen. Vanhasta rakennus-
kannasta oli jatetty jai l jel le vain muutamia julkisia rakennuksia ja vast-
ikddn 50-luvulla rakennetut rakennukset oli huomioitu, kaikki muu tuli
rakentaa uudelleen. Suojelukohteita ei tuon ajan kaavoissa ollut.

Vanha umpinainen, pihoja suojaava korttelirakenne avattiin useassa
kohtaa kortteleiden pddssd.

Linja-autoaseman molemmin puolin suunnitelt i in 4 kpl tdysin avoimia
ns. tuulimyllykortteleita ldhiotyyli in.

Kall iolan alue osoitett i in pientaloalueeksi. Maanpinnan tasossa ole-
via pysdkointialueita oli useita mm. nyk. kirjaston ja nuorisotalon ton-
tei l la.

Liikennejdrjestelyille oli varattu laajat alueet saaren leinsipaieistd, mis-
sd l i ikenne oli suunniteltu johdettavaksi keskustaan ja Mussaloon
suuren kolmitasoisen l i i t tymdn kautta.

Sataman tuki- ja varastoalueeksi oli vanhalta ruutukaava-alueelta
varattu koko Satamakadun ja Vuorikadun vdlinen alue, l i ikenne sinne
johdetti in Palotorninvuoren ldpi tunnelissa.

Kaava toteutettiin kokonaan viidessd korttelissa ja osittain kymme-
nessd:, yhteens e 40 kerrostaloa. Avoin korttel i raken ne mu utti kaupu n-
kikuvaa voimakkaasti.
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Mitoitukseltaan Kivisen kaava oli tehoton. Nykyiselld vdljyydelld sii-
hen olisi mahtunut vain n. 9000 asukasta, mikd on vdhemmdn kuin
nykyinen vdkiluku

Viimeaikainen kehitys
Jo 70-luvun alussa Kivisen kaava havaitt i in vanhentuneeksi. Kall iola
kaavoitett i in tehokkaammin. Vuorikadun ja rannan vdli l le palautetti in
asutus. Vuodesta 1979 on hahmoteltu alustavia luonnoksia Kotkan-
saaren osayleiskaavaa varten. Niita on siitd asti kdytetty asemakaa-
vojen pohjana.

Samaan aikaan laaditt i in ensimmdiset suojelukaavat.

Kotkansaarella on 50-, ja 60-, ja 70-luvuil la rakennettu enemmdn kuin
muina aikoina yhteensd. Puutalokaupunki on lopull isesti vdistynyt ki-
vikaupungin tieltei. Rakentamisen laadull iset, ympiir istoon vaikutta-
vat tulokset eivdt kuitenkaan ole kohonneet menneiden aikojen tasolle.

Ympdrist6n arvot ja suojelu
Kokonaisu utena tarkastel len Kotkansaareen sisdltyy selvdsti havait-
tavia ympdristollisici arvoja, jotka samalla ovat rikas, eldvd osa kau-
punkikeskustaa. Eri aikakausien kerrostumat kuvastavat kaupungin
historiaa ja eldmdntapaa yli sadan vuoden ajalta. Linnoituskaupun-
gin aikaiset muistomerkit korostavat ajallista syvyyttd.

Ruotsinsalmen linnoituskaupunki, nopeasti kohonnut puusta raken-
nettu teollisuus- ja satamakaupunkl, vuosisadan vaihteen kansalli-
nen nousukausi, 20-luku, 3O-luku sekd sodan jdlkeinen voimallinen
jdlleenrakennuskausi - ndmd kaikki ovat ldsnd Kotkansaarella.

Kotkansaaren osayle iskaavaan sisdltyvdt, e ri ai kakausi lta olevat s uo-
jelukohteet on esitetty erikseen

OSAYLEIS KAAVAN LAATIMISEN SYYT

Asemakaavojen, etenkin Kivisen kaavan vanhentuneisuus ja
ristiriita olevan kaupunkirakenteen kanssa esim. korttelira-
kenne, kaupunkikuva, rakennusoikeus ja oleva rakennuskan-
ta.

Kotkansaaren keh ittdm ismahdo | | isu u ks i en osoittam i nen. Tdy-
dennysrakentamisen suuntaaminen ja olevan rakenteen muu-
tokset.

Muinaismu istojen huomioiminen.

Suojelualueiden ja -kohteiden osoittaminen.

Ympdristdarvojen sdilyttdminen ja parantaminen.

Rantojen, ratapiha-alueiden ja poistuvien teollisuusalueiden
uusi kiiytt6.

Liiken nejdrjestelyt.

1 .

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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KAUPUNKIKESKUSTA - KAUPUNGIN YDIN

Keskusta on kaupungin ydinalue, johon eri palvelut ja toiminnot kes-
kittyvdt. Se on suuremman aluekokonaisuuden vetovoimainen ydin,
jonka palveluja kdytetddn laajalta alueelta. Se muodostaa kaupunki-
maisen palvel ukokonaisuuden.

Kaupalliset palvelut ovat merkittdvd keskustaa ylltipitdvii tekijdr. Kaup-
pa ja muut palvelut luovat vilkkaan kaupunkimiljoon. Kaupan ihmisid
kokoava voima on suuri, sitii ei volda korvata millddn muulla vetovoi-
matekijdl ld. Kaupan kdynti yl ldpitrid jatkuvaa tarvetta asioida keskus-
tassa. Samalla kdyteteidrn muita palveluja ja hyodynnetddn kaupun-
gin tarjoamia toimintoja.

Keskustoihin kuuluvat olennaisesti erilaiset hallinnon tilat ja kulttuuri-
laitokset. Kaupungintalo, teatteri, museot, kirjasto, kirkot ja erilaiset
ndyttelytilat ovat osa kaupunkikuvaa ja kaupunkikulttuuria. Osa pal-
veluista on pienind palasina muun kaupunkirakenteen seassa, suu-
rimmat ndkyvdt kaupunkikuvassa julkisina rakennuksina. Kulttuuri-
palvelut limittyvdt kaupallisten palvelujen kanssa ja ovat olennainen
osa kaupunkimiljdota.

Keskustoista ldytyveit ne peruspalvelut ja toiminnot, joita kdytdrnnon
arkieldmd edellyttaa. Palvelupisteet ovat monipuolisia ja asioiminen
keskusta-alueella helppoa ja vaivatonta. Peruspalvelujen lisdksi kes-
kustan vetovoima rakentuu kaikesta siitd, mitd se voi kayttajalle tarjo-
ta. Keskustojen vdlisessd kilpailussa kulttuuritarjonta on kilpailuvaltti,
jolla luodaan keskustan ominaispaino, houkutellaan sinne uusia asuk-
kaita, kuluttajia, yrityksiai ja sijoittajia.

Kaupungin ydinkeskusta on tdrkein elementti kaupunkiin saapuvalle.
Keskusta viestii kaupungin olemuksen, jonka perusteella mielikuva
kaupungista muodostuu.

Kaupunkiti la
Katu on kaupunkirakenteen peruselementti. Kaupunkikudos koostuu
kortteleista ja rakennuksista, jotka ovat yksityistd ympdristod sekd
kortteleiden vdliin jdrdveistei vapaasta alueesta, joka on julkista tilaa.
Kadut, aukiot ja puistot ovat kaikille yhteistd ympdristod, tilaa, jossa
kaupunkieldmd toteutu u. Ju I ki nen ti la muodostaa kaupunkiku lttuu rin
ndyttdmdn, jossa yhteenkuuluvuuden tunne toteutuu. Katu on perin-
teisesti ollut yhteistd aluetta, kaikkien kdytossd kaikkina vuorokau-
den aikoina. Kortteleiden julkisivut ovat niiden ulkoseindd, ja samalla
yhteisen kaupunkitilan "sisdseindd". Katutila on my6s se vydhyke, jolla
rakennukset I i ityvdt toi mi n nal lisesti kaupun ki in.

Uudet mahdollisuudet

Kansainvdlisyys

Keskustoista vapautuu alueita ja tiloja, joiden uuskdyttod suunnitel-
laan ja toteutetaan. Ndmd vanhat teollisuus-, rautatie- ja satama-alu-
eet antavat uusia mahdollisuuksia kehitykselle. Uusia korkeatasoisia
asuntoalueita rakennetaan keskustoihin.

Kansainvdlistyminen merkitsee mm. uusia yhteyksid ltdmeren pii ri in,
Balttiaan ja Pietarin suuntaan. Se merkitsee kilpailua muiden euroop-
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palaisten kaupunkien kanssa yrityksistd, pddomasta, turisteista ja ta-
pahtumista. Aito kansainvdlisyys edellyttddr paikallisten perinteiden
ja omaleimaisuuden vaalimista.

Kaupunkikulttuuri

Keskusta-alueet heijastavat talouseldmdn toimintaedellytyksid,
sosiaalisen kehityksen hallintaa ja yleistd kulttuuri-i lmapiirid.
Keskustassa korostuvat viihtyvvys, kaupunkikulttuuri ja kaupun-
kikuva.
Kau pu n kisu u n n ittel u I la voidaan I uoda edel lytyksid kau pu n kield-
mdlle. Hyvin suunniteltu ja toteutettu ympdristo inspiroi toimin-
taan ja on siten osaltaan luomassa kaupunkikulttuuria.

KOTKANSAARI - KOTKAN KESKUSTA

Kaupunkiymparistd

Kotkansaari on ollut Kymijokisuun rannikkoseudun keskus yli sadan
vuoden ajan. Veden ymparoimdnd Kotkan keskusta on selkedsti ra-
jautuva ja helposti hahmottuva alue. Leimaa antavat peruselementit
ovat meri, satama, teollisuus, ruutukaavaja kallioiset mdet. Kallioi-
den I isdksi vaakasuorien I i njojen hal litsemasta kau pu n kiprof i i I ista erot-
tuvat kohokohtina kirkontorni, vanha vesitorni, Meritorni, tehtaan pii-
put, purukasat, satamanosturit sekd sataman ja teollisuuden valo-
mastot.

Historiall inen kerroksellisuus hallitsee kaupunkikuvaa. Edustettuina
ovat linnoituskaupunki, puukaupunki, erityisen edustavasti jugendin,
2O-luvun klassismin ja 3O-luvun funkkiksen aikakaudet. Toiminnalli-
nen rakenne, julkiset rakennukset ja julkinen kaupunkiti la ovat sel-
vAsti ja hallitsevasti ndkyvissd kaupunkikuvassa. Satamakaupungin
keskustan identiteetti on vankka ja ndkyvd. Kotkansaarta on luon-
nehdittu merelliseksi, ti iviiksi, positi ivisesti kaupunkimaiseksi, moni-
puoliseksi, omaleimaiseksi ja vehredksi kaupunkikeskukseksi.

Saari on selkedsti seudun kaupan keskus. Sielld on 57 % kaupungin
vdhittdiskaupasta, yli 40 %tydpaikoista, yli 50 % palvelusektorin tyo-
paikoista ja n. 20 % kaupungin asukkaista.

Keskustan kaupunkiympdristo on vaihteleva ja monikerroksinen. Se
on tarjonnut monipuoliset puitteet sosiaaliselle kanssakdymiselle ja
muulle yhteistoiminnalle. Kaupunkikulttuuri on kehittdnyt monia kul-
lekin aikakaudelle ominaisia ilmenemismuotoja. Kotkansaari on virik-
keinen asuin- ja toimintaympdristd. Aika on osoittanut, ettd silld on
muuntautumiskykyii ja tdmd osayleiskaavatyo, ettd silld on edelleen
keh ittdm ismahdol I is u u ksia.

U usiutum ismahdol I isu udet

Kotkansaarella on vapautunut ja vapautuu teollisuus-, rautatie-
ja satama-alueita, jotka tarjoavat aivan uusia mahdollisuuksia
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kustan kehittdmiselle. Alueista tdrkeimmdt ovat ns. Enso-Gut-
zeitin pytinkien alue, Valmetin entinen telakka-alue, VR:n ratapi-
ha- ja varikkoalue ja Puistolanniemen dljysatama. Ruutukaavan
sisdlld on useita vajaakdyttoisid alueita ja tdydennysrakennus-
kohteita. Ydinkeskus tarjoaa valmiit puitteet kaupungin muuntu-
misel le, kehittdmisel le ja jopa mittaval le I isdrakentamisel le. Saa-
rella on mahdollisuus tdydennysrakentamiseen ainakin 30-50
vuodeksi ja rakenteellista joustavuutta toiminnalliseen muunte-
luun.

Kansainvdlinen Kotka

Kotkansaari on kaupungin perustamisesta ldhtien ollut kansainvdli-
sen kohtaamisen paikka. Voidaan jopa vdittdd kansainvdlisyyden vai-
kuttaneen ratkaisevasti koko kaupungin perustamiseen. Sataman,
talouseldmdn, oppilaitosten ja kulttuurieldmdn vdlitykselld yhteydet
ulkomaailmaan ovat osa jokapdivdistd eldmdd. ltdmeren alue, johon
Kotkakin kuuluu, on viime aikoina saanut l isdd painoarvoa.

Yhteyksien avautu m i nen Veneijal le tarjoaa u usia mahdol I isu u ksia Kaak-
kois-Suomelle ja Kotkalle. Kauttakulkuli ikenne on keskittynyt erityi-
sesti Kotkan ja Haminan satamiin. Kotkalla on edellytyksid toimia Ve-
ndjdn ja ltdmeren piir in yhteistoimintatapahtumien jarjestdjdndr ja yh-
teyksien yllapitajand eritysesti kaupan, l i ikenteen, koulutuksen ja kult-
tuurin aloil la. Merell isen matkailun kehittdmiselle on olemassa hyvdt
ulkoiset puitteet. Kansainvdliset kontaktit ovat kehittymdssd valtioi-
den tasolta normaali l le alueiden, kaupunkien, yritysten ja yksildiden
tasolle.

Asema ja merkitys

Keskustan sijaintia Kotkansaarella on joskus kritisoitu syrjdssd ole-
vaksi. Keskusta ei ole valtatie 7:n vieressd. Kuitenkin juuri keskustan
merellinen sijainti satamaan li ittyen ja saaren kaupunkiympdristo te-
kevdt siitd ainutlaatuisen. Se on koko identiteetin perusta ja se tekee
koko Kotkasta kaupungin.

Kivisen yleiskaavassa ehdotetti i n keskustan si i rtdm istd J u mal n iemeen.
Aika on osoittanut ajatuksen ylimitoitetuksi ja resurssit tdysin riittd-
mdttomiksi. Kotkansaarelle on sitoutunut aikojen kuluessa mittavia
taloudellisia, ympdristollisid, yhteisollisia ja kulttuuriarvoja, joita ei voi
millddn korvata. Se on, niin kuin keskustan tuleekin olla, arvokkain
osa kaupunkia.

Kotkansaaren osayleiskaavaty6 on osoittanut, ettti keskustan
m u u ntu m is-, keh ittdm is- ja tdyden nysrakentam ismahdol I isu udet
yltdvdt pitkdl le tulevaisuuteen.

Tavoite

Kotkans aartakehitetddn oleviin arvoihin pohjautuen maakunnan,
kaupunkiseudun ja kaupungin hallinnon, kaupan, palvelujen, kau-
punkikulttuurin ja merellisen matkailun keskuksena.
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KESKUSTA, KAUPPA JA PALVELUT

Keskustat - ulkopuoliset marketit
Kaupal I isten palvel ujen keskittdm i nen su u ryksi k6ihi n ja sijoittu mi nen
keskustan ulkopuolelle on heikentdnyt keskuksia ja vienyt voimava-
roja niiden kehittdmiseltd jo useissa Suomen kaupungeissa. Jos mark-
kinat voivat vapaasti ohjata kaupan kehitystd, seuraa suuryksikdiden
mddrdn lisddntyminen ja ldhikaupan heikentyminen.Tdmd veisi myds
eri koistavaramyyntid keskustojen u I kopuolel le, hei kentdisi yd i n- ja al ue-
keskusten elinvoimaa. Se vdhentdisi tyopaikkoja. Yhteiskunta joutui-
si rahoittamaan lisdd verkostoja ja niiden ylldpitoa.

Uudet kauppakeskukset eivdt suinkaan lisdd kokonaismyyntid vaan
ne pelkdstddn imuroivat asiakkaita keskustoista ja lahikaupoista. Es-
poossa suoritetussa tutkimuksessa on todettu yhden suuren kaup-
pakeskuksen aiheuttavan n. 30:n erikoisli ikkeen poistumisen muual-
ta eli keskustoista.

Ulkopuoliset automarketit ja keskustassa sijaitsevat kauppakeskuk-
. set eroavat luonteeltaan ja vaikutuksiltaan toisistaan. Automarketit

ai heuttavat keskustakohte isi i n ve rrattu na n. 2-3 ke rtaiset ku n nal I ista-
loudelliset menot tydpaikkaa kohden. Kun otetaan huomioon myos
kunnallistaloudelliset tulot, keskustoissa sijaitsevien kauppakeskus-
ten edut kasvavat entisestddn.

Myds asiakkaiden kannalta keskustoissa sijaitsevat kauppakeskuk-
set osoittautu ivat automarketteja ed u | | isem m i ksi. Ostosmatkoi h i n I i it-
tyy samalla muutakin tyomatka- ja asiointil i ikennettd. Edut kertautu-
vat myds laajemmalle joukolle. Vdhemmdn li ikennettd merkitsee vd-
hemmiin melua ja saasteitta ym. haittoja, vdhemmdn vdylid ja niiden
ylldpitoa. Kauppakeskuksen luominen keskustaan on yleensd selvdsti
edul l isempi kuin sen ulkopuolel le.

Yhteiskunta voi vaikuttaa kaupan sijoittumiseen ldhinnd kaavoituk-
sen avulla. Tarvittaessa se voi estdd uusien kaupan suuryksikoiden
toteutumisen. Ranskassa ja Saksassa keskustojen ja ldhipalvelujen
tu rvaamiseksi on reagoitu rajoittamalla uusien su uryksikoiden raken-
tamista.

Kauppa, palvelut, vetovoima
Tehokas ja monipuolinen keskusta on yritystoiminnalle kannattava.
Keskustassa ovat laadukkaat erikoisliikkeet sekd monipuoliset ravit-
semus- ja viihdepalvelut. Keskustan veturina ovat tavaratalot, kaup-
pakeskukset ja suuret pdivittaistavaraliikkeet. Toimistot sijoittuvat kes-
kustan vdhemmdn tdrkeille alueille. Keskustassa ja sen tuntumassa
on as u i nal uelta, joiden vdestopohja tu kee pdivittdistavarakau pan pal-
veluja. Keskustassa voi asioida sujuvasti. Kauppakekukset ovat tdr-
keitd keskustan vetovoiman muodostumisessa ja usein myos kau-
pu n ki kuvan kan nalta. N i issd ti ivistyvdt keskustan keh ittdm isen tdrkei m-
mdt i ntressit, pddoman tuottotavoitteet, kau pun ki kuval I iset kysymyk-
set sekd keskustan toimivuus ja palvelevuus. Kauppakeskukset ndh-
dddn myds julkisina tiloina, joiden viihtyvyyttii ja vetovoimaa erilaiset
tapahtumat tukevat. Kaupungin kannalta tdrkedd on kuitenkin koko
keskustan palvelutaso ja ympdristdn laatu. Kaupunkien ja elinkeino-
eldmdn edut ovat yhtenevdiset keskustan vetovoimaisuuden osalta.
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Molemmllle on hyotyd siitd, ettd ihmiset kokevat keskustan mielen-
kiintoisena ja houkuttelevana. Keskustan vetovoima ilmenee kaupun-
kieldmdn rikkautena, jopa karnevaalimaisena toimintana. Se on kiel-
td ja viestejd, jotka vetoavat kauneuden kokemuksiin ja mielihyvdn
tunteisiin. Yritystoiminnan kannalta sama asia merkitsee maksavia
ihmisid, toimitiloja ja palveluja. Se on vilhtyvyyttd, toimivuutta ja kan-
nattavu utta.

Keskustojen on pystyttivd kilpailemaan kuluttajista kaupan suur-
yksikciiden kanssa. Tdmd merkitsee sitd, ettd yhteiskunnan on
panostettava keskustojen viihtyvyyteen sekd eritysesti helpotet-
tava keskustoissa asioimista.

KOTKANSAAREN KESKUSTA

Palvelutaso

Uhkatekijat

Kotkansaaren kaupallinen ydinkeskusta on jo noin sata vuotta sijain-
nut samalla alueella. Se on muuntunut ajan vaatimusten mukana ja
palvellut hyvin kaupungin ja koko seudun asukkaita. Keskusta on tii-
vis ja monipuolinen ulottuen Keskus- ja Kirkkokadun molemminpuo-
lin torilta Koulukadulle.

Ydinkeskustassa on toimit i loja yhteense 72 000 kem2, asuint i laa
53 000 kem2 ja julkisia t i loja 22 500 kem2. Koko keskusta-alueel la
on toimit i loja 221 600 kem2, julkisia t i loja 115 600 kem2 ja asuint i-
laa 461 000 kem2.

Ydinkeskustassa on yhtd paljon asukkaita ja tyopaikkoja kuin Kotkaa
suuremmissa kaupungeissa Jyvdskyldssd, Kuopiossa ja Oulussa.

Kotkan ydinkeskusta on siis varsin ti ivis. Kaupan, majoituksen ja ra-
hoituksen osuus on 56 % jayhteiskunnallisten palvelujen osuus 44"/"
koko kaupungin vastaavista tydpaikoista. Kotkassa on kaupan ja pal-
velujen tyopaikkoja asukaslukuun suhteutettuna vdhemmdn kuin ver-
tailukaupungeissa. Tdhdn on syynd mm. valtion hallinnon ja ylem-
mdn koulutuksen suhteellinen vdhdisyys. Keskustan kaupalliset pal-
velut ovat laadultaan ja monipuolisuudeltaan tdysin verrattavissa sa-
mankokoisiin kaupunkeihin. Pinta-alan suhteen ollaan jdljessd ver-
tailukaupungeista.

Kotkansaaren kauppiaita ovat viime aikoina askarruttaneet market-
tien vetovoima ja mahdolliset laajennussuunnitelmat. Ne koetaan sel-
vdnd uhkana keskustalle. Automarketit, Citymarket Jumalniemessd
ja Prisma Sutelassa valtatie 7 tuntumassa kilpailevat asiakkaista kes-
kustojen, Kotkansaaren ja Karhulan kanssa. Tilanne on syntynyt jo
70-luvun alussa ja vakiintunut. Tasapainoa ei tule jdrkyttdd; etenkddn
pdivittdistavaroiden, vaatetavaroiden ja m u iden e ri koistavaroiden kau-
pan painopistettd ei tule siirtdd pois keskustoista.

Keskustakehityksen laatimien liiketilan tarvelaskelmien, vuosilta 1 987
ja 1991, perusteella Kotkansaaren pdivitti i istavarakaupan lisdtilan
tarve ol isi  v.2000 mennessi i  n.6 000 kem2 ja v.2005 n. 14 000 kem2.

Tilan tarve
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Kaupan ja palvelujen lhanteellista pinta-alaa on mahdoton mddritel-
la. Vdhittdiskaupan myyntiti laa on kullionkin vain se mddrd, mikd tar-
vitaan tyydyttamddn kysyntdd. Olotila ei ole koskaan pysyvd. Kulutta-
jien ostotottumukset muuttuvat jatkuvasti. Ne luovat tarpeen kehittdai
uusia tapoja. tehdd kauppaa ja harjoittaa palvelutoimintaa.

Keskustakehityksen raportissa todetaan: " Kotkansaari on ja sen
tulee jatkossakin olla perinteinen kaupunkikeskusta. Se on sen
suvereeni rooli, jota kaikin keinoin tulee ylldpitdd ia kehittdd.
Kotkansaari on seudun monipuolisen vdhittdiskaupan ja palve-
lujen keskus. Kaupan ja palvelujen sijoittumisen kannalta Kot-
kansaari tarjoaa parhaat ldhtdkohdat erikoistuneen vdhittdiskau-
pan ja kehittyneen palvelutoiminnan sijoittumiselle."

Keh ittym ismahdol I isu udet

Hotellipaikat

Ydinkeskustassa kauppa ja palvelut voivat suurentua ja laajeta
nykyiselld paikallaan. Ensimmfrinen mahdollisuus on kauppakes-
kuksen laajentamien r ist iaksel i l la tori l ta Sibel iuksenpuiston
suuntaan, josta saadaan lisdtilaa n. 5 700 kem2. Toisessa vai-
heessa kauppakeskus voidaan yhdistdd Kirkkokadun ylittdvdlld
tai al ittaval la kau ppakdytdvdl ld Halosen tavarataloon, I isdti laa n.
2 000 kem2. Kauffafaytavad voidaan jatkaa Ruotsinsalmenka-
dun alla SYP:n tontin kautta Palotornin vuoreen rakennettavaan
pysdkdintilaitokseen, joka palvelee koko ydinkeskustan kaup-
pakeskittymdd. Kaupan lisdtilaa tdstd saadaan n. 3 000 kem2.
Keskuskadun katuvarren liiketiloja voidaan tarvittaessa laajen-
taa toiseen kerrokseen tai katutasossa pihan suuntaan. Lisdti-
laa on saatavissa ainakin 3 000 kem2. Olevia liiketiloja voidaan
muuttaa uusia tarpeita vastaamaan, ndin tdhdnkin mennessd on
voitu ja osattu tehdd. Vuorelankulman eteldpuolelle ns. Kesoilin
kortteliin voidaan rakentaa Kotkankadun tasoon ja siitd ylospdin
liiketiloja n. 9 000 kem2 sekd niiden alle Koulukadun tasolle ia
kellariin kolmeen tasoon pysdkointilaitos.

Yksityisten palvelujen osalta on osayleiskaavassa kohdistettu erityi-
nen huomio majoitus- ja kokoontumispalvelujen sijoittumismahdolli-
suuksien osoittamiseen. Hotellipaikkoja on tarjolla useita:

- Seurahuoneen laajennus, kaupunkihotelli
- Satamakadun varsi ravintola Kairon vierelld, kaupunkihotelli
- Satamakadun varsi Palotorninvuoren ldnsipdd, kaupunkihotelli
- Pookin hotelli, iosta on asemakaavaehdotus, merihotelli
- Valmetin alue Puistolanniemen ldnsiranta, merihotelli
- Tupakkavuori, urheilu- ja virkistystoimintaan liittyvd hotelli

Julkiset ti lat
Julkiset palvelut sijoittuvat olemassa oleviin kaupungin omistamiin ti-
loihin. Niita peruskorjaamalla ja kdyttotarkoitusta muuttamalla on
yleensd loydettdvissd tilat tiedossa oleviin muuttuviin tarpeisiin.

U rheilu- ja vapaa-aikakeskuksen kehittdmiseen on varauduttu. Pallo-
kentdn ja uimahallin ldheisyydestd on osoitettu mahdollinen paikka
monitoimihalli - jriahallihankkeelle. Alueella on tilaa olevan toiminnan
laajentamiseen ja monipuolistamiseen. Tahdn li ittyy myos mahdolli-
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tori, kauppakeskus

Julkinen keskus nuorisotalo, vanha paloasema, kirjasto, lyseo, kirkko
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nen Tupakkavuoren hotel I ivaraus.

Uusia mittavia, ennalta-arvaamattomia hankkeita varten kaavassa on
ns. reservialueita Koulukadun ja Museokadun risteyksen Fuksinnii-
tyn alueella ja nykyisen VR:n varikkoalueella, josta toiminta siirtyy
muual le sekd ns. Valmet in alueel la.

Tavoitteet
Kotkansaaren selvdd kaupan pddkeskuksen roolia tuetaan ja ke-
hitetddn.

Keskustan vetovoimaa lisdtddn ja tavoitettavuutta parannetaan.

Paikoitusta kehitetddn ja keskitetddn tukemaan kauppaa ja pal-
veluja.

Kaupan, palvelujen ja kaupungin yhteistycitd tiivistetddn kilpai-
lukyvyn ylldpitdmiseksi ja parantamiseksi.

KOTKANSAAR E N TYO PAI KAT

Oleva tilanne

Kotkansaarella on 41 % koko kaupungin tyopaikoista. Ennen lamaa
v. 1990 tyopaikkojen osuus oli 32 %.Tydpaikkojen lukumddrd keskus-
tassa on viime vuosina l isddntynyt ja muualla vdhentynyt.

V. 1995 keskustassa oli teoll isuuden, rakentamisen ja huollon tyopai-
koista 19 "/", kaupan ja majoituksen tyopaikoista 52 "h, rahoituksen ja
teknisen palvelun tyopaikoista 64 % sekd julkisen hall innon ja palve-
lujen tyopaikoista 43 %.

Keh itysmahdol I isu udet

Teollisuusalueiden laajentumiselle ja uusien tyopaikkojen luomiselle
Kotkansaarella ei ole mainittavia mahdoll isuuksia. Oleva teoll isuus
muuntuu ja kehittyy nykyisissd puitteissaan. Kaupan ja palvelujen
kehittdmiselle ja sitai kautta uusien ty6paikkojen luomiselle on ole-
massa edellytykset. Samankokoisiin kaupunkeihin verraten Kotkas-
sa on selvdsti vdhemmdn tdmdn alan tyopaikkoja. Hyvdt ulkoiset puit-
teet toiminnalle ovat olemassa.

Tavoitteet

Teollisten tyopaikkojen mddrd pyritddn sdilyttdmddn ja palvelu-
alan tyopaikkoja lisddmddn.

Kotkansaarla kehitetddn kaupan, palvelujen ja hallinnon tyopaik-
ka-alueena.

Julkisia toimintoja sijoitetaan ensi sijassa olemassa oleviin ,v?-
, pautuviin ja vajaakdyttoisiin kaupungin omistamiin ti loihin.



KESKUSTA, ASUMINEN

Jotta keskustat olisivat eldvid, niiden tulee olla asuttuja. Keskusta-
asumisen suosio on kasvamassa. Keskustan virikkeell isyys, asumi-
nen tyopaikkojen, kaupan, palveli-rjen, kulttuurin ja vapaa-ajan tarjon-
nan ldhelld sekai eldvd monipuolinen yhteiso ja mil joo houkuttavat.
Asiointi- ja tyomatkat tuovat eloa keskustaan pdivdlld, l i ikkeiden sul-
keuduttua keskustat hiljenevdt. Kulttuuri ja ravintolat pitdvdt ylld ilta-
eldmdd.

Yhtend syynd iltakayton vdhdisyyteen on vdestorakenteen muuttu-
m i ne n van h usvoittoiseksi. Asu kas rake nteeseen voidaan vai kuttaa ra-
kentamalla uutta asutusta ja tarjoamalla myos lapsiperheil le mahdol-
l isuuksia asua keskustassa.

Asuinympdristo, identiteetti

Kaupunkikulttuuri

Asukkaan kannalta on oleellinen se mielikuva, joka hdrnelld on kes-
kustasta, millaisena kdyttdjri ympdristonsd mieltdd, identiteetti, ym-
pdrist6n symbolinen merkitys kdryttdjdlleen ja sen tunteminen, On tdr-
kedd, ettd kaiyttajalla ja ympdristolld on yhteistd historiaa.

Rakennetulla ympdristolld on muutakin kuin vdlinearvo, se toimii myds
asuinpaikkaan samaistumisen ja siihen li ittyvien tunteiden ja ymmdr-
tdm isen kohteena. Ym pd riston vai kutus kdyttdjdtinsd on voi makkaam pi
kuin yleensd ajate!laan. Ympdristd vaikuttaa alitajuisesti mielialaam-
me ja kdyttdytymiseemme. Tapahtumien ja paikan yhteenkuuluvuus
voimistaa paikan identiteetin kokemista, ndin paikka koetaan omaksi.

Hyvdn keskustan on tarjottava puitteet paitsi arkieldmdlle ja asumi-
selle myds ihmisten vdliselle kanssakdymlselle esim. yleisotilalsuuk-
sille, eldville tapahtumille ja vapaa-ajan vietolle. Julkista ulkotilaa on
oltava riittdvdsti. Sen tulee soveltua erilaisiin kdyttotarkoituksiin. Par-
haassa tapauksessa kadut, torit, aukiot, puistot ja rannat houkuttavat
toimintaan, antavat virikkeitd tapahtumille, inspiroivat kaupunkield-
mddn, kaupunkikult tuuri in.

Kotkansaari on monipuolinen vi rikkeitd tarjoava asuinymptiristo. M i l-
joo on vaihteleva, ajall isesti monikerroksinen, kaupunkimainen. Toi-
minta on vilkasta ja monialaista. Puitteet kulttuuril le, tapahtumille, ti-
laisu u ksi I le, vapaa-ajan toi m i n nal le ja harrastu ksi I le ovat olemassa.

Kotkansaaren asukasluku on suurimmillaan ollut n. 18 000. Se on
laskenut, ni inkuin muissakin kaupunkikeskustoissa asunto-olojen
parantuessa ja asuinvdljyyden kasvaessa. Pienimmillddn se oli v. 1 990
10 400 asukasta. Viime vuosina se on lievdsti noussut ja oli v. 1994
lopussa n. 10 600 asukasta. Kotkan keskustassa asuu kdvelyetaisyy-
den piirissd enemmdn vdked kuin esim. Jyvdskyldssd ja Oulussa.
Tukiasutus on siis mittavaa ja kaupunkirakenne tiivis.

Vdesto on vanhusvoittoista. Aktiivivdestdn ja lapsiperheiden osuu-
den lisddminen on tdrkedd. Vdeston luonnollinen vaihtuminen on vie-
mdssii kehitystd hieman tAhdn suuntaan. Toisaalta eldkeldiset suosi

Nykytilanne
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vat keskustaa asuinpaikkana ja hakeutuvat sinne. Lapsiperheil le tu-
lee luoda mahdoll isuuksia asua keskustassa ldhellai tydpaikkoja, pal-
veluita, kouluja ja harrastusmahdoll isuuksia. Keskustaa pitati kehit-
tdd edelleen turvall isemmaksi ja vi ihtyisdmmAksi asuinpaikaksi huo-
mioiden erityisesti lasten ja vanhusten tarpeet.

Keh ittdm ismahdol I isu udet

Asutuksen huomattava lisddminen on mahdollista.

- Hovinsaarla vastapddtd rannalla on ns. Alban alue, jonka ra-
kentaminen on jo aloitettu.

- Edellisen vieressd on kaupungin varikkoalue, joka on toden-
ndko isest i otettavi ssa as u i ndyttcio n kauem pa n a tu levai s u udes-
sa.

- Ruutukaava-alueella ovat Rautatienkadun varren alue, Satama-
kadun varren alue sekd useita eril l iskohteita eri puolil la ruutu-
kaavaa.

- Enso-Gutzeitin pytinkien alue on dskettdin asemakaavoitettu
osayleiskaaval uonnoksen pohjalta.

Edelld mainituilta alueilta on osoitettu lisdrakentamismahdolli-
suuksia yht. 1 17 7O0 kem2.

- Suurin uusi yhtendinen asuntoalue on ns. Valmetin alue Puis-
tolan ldnsirannalla. Sinne voidaan sijoittaa n. 60 000 - 70 000
kem2.

- Uutta asuinrakentamista osayleiskaavaan sisiiltyy yhteensd 177
700 kem2. Tdmd merkitsee n. 2 200 - 2 500 asuntoa n. 4 400 - 4
700 asukkaalle ja rakentamista n. 17 - 30 vuodeksi.

Thvoitteet

Asukasmddrdd kasvatetaan ja ohjataan uusi kerrostalorakenta-
minen keskustaan kaupunkikuvaa eheyttdvdlld ja saaren ominais-
pi i rteitd vahvistaval la taval la.

Keskustaa kehitetddn monipuoliseksi, viihtyisdksi asuinympd-
ristdksi kaiki l le iki i -  ja sosiaal iryhmil le parantamalla julkista
ympdristriii ja pihapiirejd sekd perusparantamalla ja korjaamalla
asuntoja.

Erityisesti lapsiperheiden sijoittumista keskustaan tuetaan. So-
siaalisen rakenteen ja ikdrakenteen monipuolisuutta kehitetddn.
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LIIKENNE

Liikennevdyldt

Joukkoliikenne

Huomattava osa tyo- ja asiointimatkoista tapahtuu autolla. Ajoneuvo-
liikenteen merkitys keskustassa on erityisen huomattava. Yritystoi-
minnan kannalta korostuvat keskustan hyvd saavutettavuus autolla
ja riittdvdt, toimivat pysdrkointimahdollisuudet. Hyvd li ikennejdrjestel-
md merkitsee sitd, ettd keskustassa on helppoa, edullista ja miellyt-
td:vdd asioida kaikkina vuorokauden aikoina. Tdmd asettaa vaatimuk-
sia mm. pysdkointilaitosten sijoittelulle, mitoitukselle ja saavutettavuu-
delle. Hyvdn katuverkon tunnuspiirteitd ovat ruuhkattomuus, hyvei l i i-
kenteen lapaisy, helppo loydettdvyys ja katuympariston viihtyisyys.

Kotkan keskustan liikennejdrjestelyjri on selvitetty vuosina 1983 ja
1 992. Nykyisel I ddn sisddntu lol i i ken ne noudattaa pddpi i rteissddn vuo-
den 1983 suunnitelmaa. Kehittdmismahdoll isuudet ja muutokset si-
sdltyvdt vuoden 1992 suunnitelmaan.

Hyvd ntu u lentieltd I dhtevdt s isdd ntu I ovdyl dt s i j o ittuvat kes ku sta n
reunoil le.

- Tdrkein pddvdyld on Rautatienkatu-Satamakatu, joilta liikenne
hajaantuu kampamaisesti ruutukaava-alueelle.

- Toinen kaavassa osoitettu uusi sydttdvdyld suuntautuu Hyvdn-
tuulentieltd ramppien vdlitykselld saaren eteldosaan Puistolan
suuntaan, nykyistd rataa mydtdillen. Se vdlittdd liikennettd Ky-
menlaaksonkadun kautta keskustaan ja jatkuu rantabulevardi-
na Puistolaan tulevalle 'ns. Valmetin asuntoalueelle ja edelleen
Puistolanniemeen.

- Mussalon li ikenne johdetaan Hyvdntuulentien ramppien vdli-
tykselld suoraan Merituulentielle.

- Mussalon ja keskustan vdlinen liikenne voidaan johtaa nykyi-
sen ratapihan kautta Satamakadulle ja toista kautta Norssaa-
ren venesataman rantaa mydtdillen Kymenlaaksonkadulle.
Ndmd vdyldt helpottavat Mutalahden liittymdn ja Vuorelankul-
man kuormitusta ja tuovat lisdd joustavuutta reittien valintaan.

- Jos Vuorelankulman risteys ruuhkaantuu, voidaan Rautatien-
katu johtaa eri tasossa Kotkankadun alitse jatkuen nykyisen
ratapi han kautta Satamakadu I le.

- Ruutukaavan alueella li ikennevirtoja voidaan suunnitella jous-
tavasti tarpeiden mukaan.

Kotkansaaren kaksi l inja-autoasemaa Katari inantori ja Ruukinkatu
toimivat joukkoliikenteen piieite- ja ldhtopisteind. Keskustan asema
liikenneverkossa on selked ja saavutettavuus linja-autolla hyvd. Lahi-
l i ikenteen reit i t ovat vakiintuneet katuparil le Keskuskatu - Kirkkokatu.
Mahdoll isuudet reitt ien muunteluun ruutukaava-alueella ovat vaihai-
set. Reitt ien siirtdminen syrjemmdlle merkitsisi saavutettavuuden
selvdd hei kkenem istdr.
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Raskasliikenne

Kevytliikenne

Pysdkdinti

Tavaraku ljetu kset satamaan ja Enso-G utzeiti n tehdasal ueel le ja n i i ltei
pois johdetaan Rautatienkadun ja Satamakadun kautta ja tulevaisuu-
dessa Vaasanmyllyn suuntaan suoraan Hyvdntuulentien ramppien
vdlitykselld uutta lounaista rantavdyldd pitkin.

Kevyenliikenteen rungon muodostavat Kotkantie, Tornatorintie, Kot-
kankatu, Merituulentie - Korkeavuorenkatu - Satamakatu, Keskuska-
tu, Koulukatu, Puistotie, Hyvdntuulentie - Haukkavuorenkatu, Kuusi-
sentie ja tulevaisuudessa Puistolanniemen rantabulevardi.

Koko Kotkansaaren asutus on jalan ku I kuetdisyydel lei yd i n keskustas-
ta. Jalankulun turvallisuus ja kulkuympdriston viihtyisyys on tdrkedd.
Jalankulkuympdristo on samalla osa julkista tapahtuma- ja asioin-
tiympdristod. Se muodostaa kaupunkieldmdn puitteet ja siinri nrikyy
kaupungin i lme.

Kauppakeskuksen sisdkdyteivri toimii jalankulkukadun tapaan. Osa-
yleiskaavassa on osoitettu sen kanssa ristedvd kdytaivd torilta Ruot-
sinsalmenkadulle. Toinen kauppakdytdvdn rakentamismahdollisuus
liittyy Palotornin pysrikointilaitoksen rakentamiseen. Se ulottuisi py-
sdkdi nti laitoksesta ns. " H alosen ko rttel i n " kautta kau ppakesku kseen.
Ainoa ulkotilassa oleva mahdollinen kdvelykatu on osoitettu torin lai-
dalle Kauppakadulle.

Kotkansaaren liikennesuunitelmassa on tutkittu myos pysdkointitar-
vetta ja meidritelty alustava ehdotus autopaikkanormiksi.

Keskustan vanhoilla tehokkaasti rakennetuilla tonteilla on selvdsti va-
jausta autopaikoista. Osa 60- ja 70-luvun normilla 1 apl80 kem2 ra-
kennetuista paikoista on selvdsti vajaakdytossd esim. Kalliolassa.
Toisaalta myohemmdn autopaikkanormin 1 apl140 kem2 mukaan to-
teutettujen pien iasu ntoisten talojen autopai kat esi m. Vuori kad u I la ovat
osoittautuneet ri ittdmdttom i ksi.

Van hoje n tehokkaasti raken nettujen ko rtteleiden autopai kkavajausta
ei voida muutamaa tapausta lukuunottamatta ratkaista tontin sisdise-
nd jtirjestelynd. Ainoa mahdollisuus lisripaikkojen tarjontaan on eril-
listen pysdkointilaitosten yhteydessd. Uusien asuntojen autopaikat
tulee sijoittaa ensisijaisesti tonteille tai keskitettyihin pysdkointilaitok-
s i in .

Tonteilla pihan puitteissa paikoitus on mahdollista yhdessd tasossa
vain n.60,7 tehokkuuteen saakka ilman, ettd pihan muu kriyttd estyy.
Kun autopaikat rakennetaan kahteen tai useampaan tasoon, nouse-
vat kustannukset ja koko rakennushanke saattaa raueta.

Keskustan autoistumisaste n.290 autoa/l000 h on huomattavasti
pienempi kuin Kotkassa keskimddrin eli 320 autoa/l000 h. Kes-
kusta-asukas tarvitsee autoa harvoin asiointi- ja ty6matkoihin.
Kotkansaarella ruokakunnan keskikoko on 1,46 h/asunto. Tdlld
hetkelfd vain 42o/o=lla ruokakunnista on auto ja asuntopinta-alaan
suhteutettuna on 1 auto/l70 kem2 kohti. Tielaitos olettaa autois-
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tumisasteen kasvavan v.2015 mennessii n.35 "h.Tdmd merkit-
see Kotkansaarella, ettd auto on n. 50 o/o=lla ruokakunnista ja
autoja on 1/126 kem2.

Autopaikan hintaa ei pidd sisdllyttdd asunnon hintaan, vaan ne tulee
myydri tai vuokrata erikseen. Muuten nekin, jotka eivdt omista autoa
joutuvat maksamaan paikkojen rakentamisesta ja yllapidosta.

Kaupan ja palvelujen autopaikkatarve keskustassa on jalankul-
kuetdisyydestd ja tukiasutuksesta johtuen pienempi kuin auto-
marketeissa. Nykyinen autopaikkanormi 1 apl40-50 kem2 on edel-
leen sopiva.

Ydinkeskustan alueella on nykyisellddn vapaasti kdytettdvissii n. 2100
autopaikkaa, joista paikoitusalueil la ja laitoksissa n. 1000 ja katuvar-
sil la 1 1 00. Tdmdn lisdksi vdhdn kauempana ydinkeskustan tuntumas-
sa on runsaasti autopaikkoja. Ruutukaavan katuverkko on paikoitus-
kdytossd joustava. Sen kapasiteetti riittdd kohtuudella jopa Meripdi-
vien ja markkinapdivien tarpeisiin, kunhan paikkoja etsitddn hieman
tavallista kauempaa.

Ldhivuosina joudutaan toimimaan edelld kuvatuin perinteisin jarjes-
telyin. Kaupan ja palvelujen tarpeisiin paikkoja on ri i ttdvdsti.Yksityis-
kohtaisissa jdrjestelyissd on edelleen kehittdmisen varaa. Siihen ei
kuitenkaan koskaan padstd, ettd vapaa paikka ldytyy jokaisen kau-
pan oven vierestd.

Kaavassa on varaud uttu pysdkdi n n i n keskittdm iseen pyseikoi nti laitok-
siin etenkin kaupan l isdrakentamisen yhteydessd.

- Palotorninvuoreen sijoittuva laitos on kustannuksiltaan ja sijainnil-
taan edullisin. Se on yhdistettdvissd kauppakaytavdilldi kauppakes-
ku kseen. Se sijaitsee pridrsiseirintulovdyldn varressa. Etdisyys tori l-
le on n. 200 m ja kauppakeskukseen 80-150 m. Autopaikkoja on
n .600 .

- Kymenlaaksonkadun ja Ruotsinsalmenkadun risteyksen vierelld
maan alla. Laitos aiheuttaa liikennettd sisdisessd katuverkossa,
eteiisyydet samat kuin edelld, n. 400 autopaikkaa.

- Kotkankadun ja Rautatienkadun kulma ns. Teboilin kortteli. Laitos
li i t tyy mahdoll iseen l i ikerakentamiseen, toimii jo nykyisin osalla
aluetta maanpinnan tasossa, n. 450 ap.

Keskustan kauppiaiden taholta on tuotu esiin pyseikointilaitoksen ra-
kentamista torin alle. Asiaa on tutkittu useassa yhteydessd. Rakenta-
minen on todettu kall i iksi sekd teknisesti vaikeaksi, paikkojen luku-
mddrd suhteell isen pieneksi ja syottoli ikenne ongelmall iseksi. Kaa-
vaan ei sisdlly torin alaista paikoitusta.

Ndkemykset siitd, mikd on pysdkointilaitoksen toimiva etdisyys pal-
veluista vaihtelee yleensd 150 m:n molemmin puol in.

Kotkansaaren ratapiha poistetaan kdytdstd ja kaikki toiminta kes-
kitetddn Hovinsaaren ja Mussalon ratapihoille. Saarelle jdd rau-
tatieasema ja kaksi satamaan ja Enso-Gutzeitin tehtaille johta-
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Kantasatama muuntuu kdyton mukaan

Puistolanniemen vaiheittain poistuva )ljysatama
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vaa raideparia. Varikko poistuu ja siirtyy todenndkoisesti Mussaloon.

Vaasanmylly Oy on esittdnyt toivomuksen tehdasraiteen sdilyttdmi-
sestd. Tdmd on teknisesti mahdollista, mutta kdytto ratkaisee asian
lopull isesti.

Liikenne Mussaloon menee Kotkansaarta sivuten Kivisalmen ja Nors-
salmen siltojen kautta.

Satamat
Kantasatama pysyy toimivana, kaupunkikuvaa hallitsevana alu-
eena ja muuntuu paikalla kdyton mukaan.

Matkustajasatama voi toimia edelleen nykyiselld paikallaan. Sita
on mahdollista laajentaa pohjoiseen.

Puistolanniemen oljysatama tulee poistumaan vaiheittain. Kal-
lioluolassa olevaa va!'muusvarastoa varten tarvitaan yksi lastaus-
ja purkulaituri .

Saaristoliikenne ja moottoriveneristeily on keskitetty Sapokan
saaristoterm i naal i i n.

Tavoitteet

Li i ken neverkon ja I i i ken neym pdristdn sel keyttdm i nen.

Saavutettavuuden parantaminen.

Henkiloauton kdyttdtarvetta keskustan liikenteessd pyritddn pie-
nentiimddn.

Joukkoliikennettii suositaan ja kehitetdfrn.

Jalankulun ja kevyenliikenteen reitistdja ja ympdristdia kehite-
tddn ja parannetaan.

Raskaan liikenteen ja erityisesti vaarallisten aineiden kuljetus-
ten vdhentdminen ja ohjaaminen niil le varatuille reiteil le.

Pysdkdinnin mitoittaminen kdyton mukaan.

Keskitetyn pysdkdinnin sijainnin kehittdmismahdollisuuksien
osoittaminen.

Ratapiha-alueiden uudelleen kdytto.

LUONTO, PUISTOT, VIRKISTYS

Kaupunkiluonto on osa luonnon monimuotoisuutta. Luonto ja viher-
alueet ovat merkittdviti asuinympdriston viihtyisyytta lisddvid tekijoi-
td. Kaupunkiti la, jalankulkijan katuti la ja puistot ovat kansalaisyhteis-
kunnan julk inen ympdristo.
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Viihtyvyyttd ei tarvita pelkdstdiin markkinointivaltiksi. Se on osoitus
kaupungin kyvystd ottaa huomioon ihminen, ei pelkdstddn kuluttaja.
Ympdristdn arvosta todistaa sen kyky kantaa yksil6n ja yhteison muis-
toja. Muistot ovat tdrkeitd, koska ne ovat omakohtaisia ja aitoja.

Kaupunkikult tuu r i in kuuluu omaleimaisuus. Meiddn tulee suunnitel la
puistoja, viherioitd ja aukioita, jotka ottavat huomioon alueen luon-
nonolosuhteiden lisdksi myos historiall iset, asukasrakenteelliset ja
arkkitehtoon iset eri koispi i rteet.

Viheralueita voidaan tarkastella eri ndkdkulmista esim. maisema. vir-
kistys, ekologia, edustavuus ja suojaavuus.

Maisema jdsentdd kaupunkindkymdd ja rakennetta sekd antaa kau-
pungin eri  osi l le nirden omaleimaisuuden perustan.

Virkistys kuvaa asian toiminnallista puolta, olkoon se sitten aktiivista
tai passiivista virkistyskeiyttod. Kaupunkilainen tarvitsee ldhipuistoa,
leikkipuistoa, edustuspuistoa, peli- ja leikkipaikkoja ym. Yhtei tdrkeitd
ovat alkuperdinen luonto, kauneus ja monimuotoisuus sekd identi-
teetti. Kasvill isuus luo puitteet eri toiminnoille. Rakenteet ovat toisar-
voisia kasvill isuuteen verrattuna.

Ekologia on luonnonmukaisuutta, paikan olosuhteita, monipuolisuut-
ta ja monimuotoisuutta. Paikallisista luonnon ympdriston ldhtokoh-
dista monitasoinen kasvill isuus muodostaa puitteet eldimistolle.

Edustavuus on halua viestittdd jotain arvoa ja arvostusta, joka kos-
kee koko yhteisod. Edustavuus ndhdddn usein kilpailukyvyn osoituk-
sena.

Suojaavuus. Kasvill isuus suodattaa polyd, vaimentaa melua, puhdis-
taa ilmaa, sitoo hiil idioksidia ja tuottaa happea. Silla, mihin ja millaisi-
na suojaviheralueet toteutetaan, on tdrked merkitys kaupunkiraken-
teessa.

Kotkansaaren viheral ueet
Kotkan keskustan kaupunkikuvaa luonnehditaan yleensd vehredksi.
Katukuvaan leimaa antavat vanhat puut.

Kotkansaarella on asemakaavoissa puistoaluetta n. 59 ha, joka on
15 % alueen pinta-alasta. Tdmdn lisdksi on Keskuskentdn ja Puisto-
lan urheilukentdn virkistysalueet yhteensa 15 ha ja 4 "/" kokonaispin-
ta-alasta.

Pohjoismaiden ministerineuvoston v. 1990 laatimien normien mukaan
virkistysalueita tulisi ol la:

1 . Asuntojen ldheiset virkistysalueet 25-35 m2lasukas. Normi tdyte-
tddn koko alueella.

2. Korttelipuistot, etdisyys korkeintaan 300 m, pinta-ala vdhintddn
4 000 m2. Normi saavutetaan kaikkialla Kotkansaarella.

3. Kaupunginosapuistot, etdisyys korkeintaan 500 m. Kaikkiin kau-
punginosapuistoihin etdisyys jdd lyhyemmdksi kuin 500 m.
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Viheralueverkosto

Luonnonalueet

Kaupunkipuistot

4. Suuril le vapaa-alueille, vdhintddn 100 ha, etdisyys 2,5 km. Tatei
normia ei Kotkansaarella saavuteta. Tilannetta parantaa Puisto-
lan dljysataman poistuminen ja erinomaiset veneilymahdollisuu-
det.

Viheralueiden pienentdmiseen ja kdyttdmiseen muihin tarkoituk-
siin ei ole varaa.

Kotkansaaren viheraluejdrjestelmd perustuu ruutukaavan alueella
eri I I isii n kau pu nkipu istoi h i n. Vdl ittdvi nd tekijoi nd ovat Keskuskadu n ja
Mariankadun ja Eteld- ja Pohjoispuistokatujen puistokdytdvdt sekd
Ruotsinsalmenkadun, Puistokadun, Museokadun ja Tammikadun
kadunvarsipuusto.

Laajemman, vaihtelevan verkoston muodostaa Sapokasta ldhtevd
vihervyohyke, joka Keskuskentdn, maauimalan, Puistolan urheiluken-
tdn ja tervalepprilehdon kautta ulottuu Puistolan itdrantaan ja sitd kier-
tden takaisin Sapokkaan.Toinen haara ldhtee Haukkavuoren ja Nors-
salmen suuntaan. Eril l isid merellisid viheraluerta ovat Kuusinen ja
Varissaarl. Kaikkien luonnonalueiden ja puistojen perusluonne ja ase-
ma kaupunkikuvassa on arvokas ja korvaamaton. Niiden sdilyminen
tulee turvata.

Ainoa luonnontilainen rauhoitettu alue on tervaleppdlehto Puis-
tolassa.

Luonnonvaraisia alueita ovat Haukkavuori rinteineen, Tupakka-
vuori, Puistolan ndkotornin kallio rinteineen ja Kuusinen.

Muokattuja luonnonal ueita ovat Pu istolan itdranta, Mansikkalahti,
Meripirtin puisto, Norskan kalliot.

Luonnonpuuston pohjalta muokattuja kaupunkipuistoja ovat lsopuis-
to, Sapokka, Palotorninvuori ja Kalliolan puisto.

Sibeliuksen puisto, Toivo Pekkasen puisto, Kirkkopuisto ja rautatie-
aseman puisto ovat kokonaan istutettuja ja rakennettuja kaupunki-
puistoja.

Erityinen arvo on Sibeliuksen puistolla tyylikktidsti suunniteltu-
na alkuperdisend kaupunkipuistona ja lsollapuistolla luonnon-
puuston, mdntyjen ja tervaleppien varaan, luonnonmaiseman
pohjalle hienovaraisesti tdydennettynd kaupunkipuistona. Ndi-
den puistojen luonne ja arvo tulee sdilyttdd.

Viihtyvyyden ja ekologisen monipuolisuuden kannalta korttelipihoilla
on suuri merkitys. Kotkansaarella ldhes kaikki pihat ovat aukeita, au-
tojen tdyttdmia asfalttipihoja. Suunnittelulla ja istutuksilla niistd voi-
daan saada ympdristoltaiain parempia, viihtyisdmpid oleskelualueita
ja monipuolisempia ekologisen verkoston osia. Mddrdtietoinen piho-

Pihat
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Oljysatama palautetaan virkistysat ueeksi

Sapokan venesatama, vasemmalla taustalla vesipuisto



Suojavihervyohykkeet

Rantojen kdyttd

Venesatamat

jen parantamis- ja kaunistamistyo tulisi kdynnistdd myos kaupungin
keskustassa.

Tiiviissd kaupunkirakenteessa suojavyohykkeille ei helposti loydy ti-
laa. Kotkansaarella tdmd on parissa kohdassa mahdollista. Uuden
asutuksen ja Sapokan suojaksi Enso-Gutzeitin puruvaraston reunoil-
le on osoitettu istutettava vihervyohyke. Toinen suoja-alue on Hyvdn-
tuulentien ramppien ja radan vdlissd. Nailla vydhykkeilld on myos
maisemallinen ja ekologinen merkitys.

Kotkansaaren rannat ovat olleet pddosaltaan teollisuus- ja satama-
alueina. Olosuhteiden muutokset ovat antaneet mahdollisuuden nii-
den uudelle kdytolle.

Satama-alue museolaiva Tarmosta etelddn on jo jonkin aikaa toimi-
nut yleisolle avoimena matkustajasatamana.

Alban asuntoalue on rakentumassa rantaviivalle. Norssalmen puis-
toa voidaan tulevaisuudessa jatkaa nykyisen varikon ranta-alueelle.

Kivisalmessa on varauduttu jalankulkuyhteyden avaamiseen sil-
tojen alta Keisarinsataman puolelle. Rantavy6hyke Norssaareen
saakka voidaan ottaa kdytt66n, kun Hyvdntuulentien rampit on
rakennettu ja rantaviiva muokattu ja istutettu. Rantavy6hyke jat-
kuu tulevaisuudessa Norssaaren venesataman rantaa kiertden.

Vaasanmyllyn alue on edelleen teollisuusaluetta. Siitd etelddn
tulevan asuntoalueen (ns. Valmetin alue) rantavydhyke on hah-
moteltu istutettavaksi vapaaksi ranta-alueeksi.

Puistolanniemen dljysatama muinaismuistoineen palautetaan vi-
heralueeksi maisemoimalla ja istuttaen vastaamaan satamakdyt-
t6d edeltdnyttd tilannetta. Alue voi ndin palautua merimaiseman
ndk6alapaikaksi.

Puistolan iddn puoleinen ranta Meriniemeen asti sdilytetddn edel-
leen pddosin luonnonalueena.Toiminnallista puolta parannetaan
ku n nostamal la Mans i kkalahden ranta-al uetta.

Venesatamat tausta-alueineen kuuluvat Kotkassa vapaaseen ranta-
vyohykkeeseen. Ndista tdrkein on Sapokan venesatama, joka on ld-
hes tdyteen rakennettu. Ympdriston viimeistelyd tulee jatkaa.

Lisdrakentamismahdollisuuksia on Kalarannassa ja Norssaaren ve-
nesatamassa hyvin mittavasti. Kokonaan uusi, suuri alue on Kuusi-
sen penkereen pohjoissivu, joka on tavallaan jatkoa Sapokan vene-
satamalle. Venesatamien viimeistelyyn ja ympdriston tasoon tulee
panostaa aikaisempaa voimakkaammin. Rantaviiva on herkimpiai ja
edustavi mpia kohtia kaupun ki kuvassa.
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Tavoitteet

Virkistys- ja vapaa-alueiden riittdvyyden turvaaminen ja toimin-
nallisen laadun parantaminen.

Puistojen ympdristdarvojen ja ominaispiirteiden turvaaminen ja
parantaminen.

Saarelle tyypillisten luonnonolosuhteiden sdilyttiiminen ja eko-
logisten ndkokohtien huomioon ottaminen.

Ranta-alueiden avaaminen yleiseen virkistyskdytt6dn.

Merellisen matkailun huomioiminen ja kehittdminen.

KESTAVAN KEHITYKSEN KAUPUNKI

Ympdrist6n on edistettdvd i h m isen hyvi nvoi ntia, toi m i ntamahdol I isu u k-
sia, omatoimisuutta ja vdestdryhmien tasa-arvoa. Tarpeiden yhteen
sovittam isessa otetaan erityisesti h uom ioon hei kompien ryh m ien edut.
Hyvdn elinympdrriston luomiseen tarvitaan kansalaisten aktiivisuutta
ja oi keutta osal I istua omaa el inymparistori koskevaan su u n n ittel u un.

Yhdyskuntien kehittdmisessd on otettava huomloon ekologiset, ta-
loudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset ndkokohdat. Rakentamisen on
oltava alueita sddstdvdd, alueiden ominaispiirteitd ja rakennetun ym-
pdriston monimuotoisuutta korostavaa sekd luonnon arvot sdilyttd-
vdd. On luotava ympdrist66n sopeutettu liikennejdrjestelmd ja ener-
giahuolto. Viheralueita on oltava riittdvdsti ja viherverkostojen yhte-
ndisid. Yhdyskuntarakenteen hajoaminen on suurimpia ongelmia.
Suunnittelulla pyritdrdn eheyttdmriein yhdyskuntarakennetta sekd si-
joittamaan toimintoja niin, ettd ne tukevat olemassa olevia rakenteita.

Yhdyskuntien kestdvd kehittdminen tarkoittaa taloudellisen, ekologi-
sen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestdvyyden edistdmistd. Elinympe-
riston hyvd laatu parantaa ihmisten hyvinvointia ja lisdd sosiaalista
tasa-arvoa. Terveellinen, toimiva ja viihtyisd ympdristo luo pohjan yk-
siloiden ja yhteisdjen toiminnalle.

Pai kal I isku lttu u ri n m uotoutu m i nen vaati i su hteel I isen vakaata, useam-
man sukupolven mittaista kehitystd. Yhdyskuntien kulttuu riympdristo
on herkdsti vahingoittuvaa.

Vanha rakennuskantamme on paikoin kokonaan tuhoutunut. Sotien
jdlkeen rakentaminen on painottunut uudisrakentamiseen. Ajal'lisen
kerroksel I isu uden tu rvaami nen yhdyskunn issa vaati i erityisid ponn is-
tuksia. Kulttuuriympdrist66n liittyvdt, kansalliseen ja paikalliseen id€n.
titeettiin vaikuttavat arvot ovat viime aikoina naihty jo selvemmin.

Olevan yhdyskuntarakenteen hyvdksikaytt6 ja
ti ivistdminen

Rakennettuun fyysiseen ympdrist66n on sitoutunut 78 % kansallis-
omaisuudestamme.

Yhdyskuntarakenteen hyvdksikdytto ja tiivistdminen on yleiselld ta-
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sol la kestdvdn keh ityksen mu kaista. Lii kennetarpeet vdhenevdt, sdds-
tetddn energiaa, vdhennetddn haittavaikutuksia, saastumista ja me-
lua. Verkostojen mddrd ja ylkipidon tarve ja kustannukset vdhenevdt.

Rakennuskannan entistd pitempi kayttd korostaa kaupunkirakenteen
merkitystd. Liikennemuotojen energia- ja saastetaseen perusteella
kaupunkirakennetta tulee suunnitella julkisen li ikenteen ja erityisesti
kevyen I i i kenteen leihtokohdista.

Kehittyvd kaupunkiku lttuu ri

Kaupunkikulttuuri syntyy kaupunkien monimuotoisuudesta ja moni-
arvoisuudesta. Hyvddn luontoon kuuluu lajien monimuotoisuus, hy-
vddn kaupunkiin inhimill isten toimintojen runsaus, yksiloiden ja yhtei-
sdjen erilaisuus sekd eri aikakausien kulttuuriset kerrostumat. Tiivis-
tdmisen tulee parantaa kaupunkikulttuurin yleisid edellytyksid, sen
puitteita.

Hyvdn kaupunkiympdristdn edellytyksend ovat mahdollisuudet, arki-
eldmdn tarpeelliset toiminnot, val!nnaiset toiminnot ja sosiaaliset kon-
taktit. Mahdol lisu uksia suorii n kontaktei h in, esteettomddn li ikum iseen,
suoraan asiointiin ja viihtymiseen tulee lisrita. Erityisesti valinnaisia,
spontaaneja toim i ntamahdol I isu uksia pitdri ol la runsaasti. Tastri seu-
raa sosiaalisten kontaktien rikkaus.

Kaupunkikulttuurin positi ivisten arvojen tajuaminen on keskeinen te-
kija. Se luo tahdon muutosten tekemiselle.

Yhdysku ntarakentam i nen ja yl ldpito

Kestdvd ke h itys yh dys ku ntarake ntam isessa ta rko ittaa YK: n yh dys ku n -
takomission mukaan

tehokasta resurssien ktiyttod erityisesti maan, rakennetun tilan ja
energian osalta sekd siirtymistd uusiutumattomien resurssien kdy-
tdstd uusiutuvien kdyttodn

materiaal ien kierrdtystd

jdtteiden ja pddstdjen minimointia

kulttuu rihistoriaa, luontoa ja terveyttd tuhoavien prosessien rajoit-
tamista

sosiaal ista tasa-arvoisu utta

Nykyisen rakennuskannan hyvdksikdyton parantaminen edellyttdd
ki inteiston hoitoa ja u uskdyttda. Kii nteistdjen hoitoa Iai m i n lyomal lai ai-
heutetaan huomattavia kansantaloudellisia tappioita. Rakennusten
sddnnollinen huolto ja korjaus on paljon halvempaa kuin rapistuneen
rakennu ksen kertakorjaus.

Kestdvd kehitys sisdltdd myos rakennetun ympdriston historiallisen
monikerroksisuuden sdilyttdmisen ja arvokkaiden rakennusten suo-
jelemisen kansallisena kulttuuriperintond ja -pddomana.

a)

b)

c)

d)

e)
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M u utoksi i n varautu m inen
Kestdvd kehitys merkitsee varautumista muutoksiin. Muutoksia tulee
tapahtumaan ihmisten asenteissa, suhtautumisessa luontoon ja ym-
pdristdon, energian tuotannossa, jdtehuollossa, li ikkumisessa, kulu-
tuksessa, asumisessa, tyossdr, vapaa-ajan vietossa ja teknisessii
keh ityksessd. M u utosten toteuttam isel le on entistd vdhem mdn resu rs-
seja rajallisten luonnonvarojen takia.

Merkittdvin energian ja materiaalin sddstd syntyy olevan rakenteen
hyddyntamisestd. Sen, mitd tdnddn rakennamme, on sopeuduttava
sekd kokonaisuuteen ettd detaljitasolla uusiin ti lanteisiin. Tdmd edel-
lyttdei joustavu utta, " kie rrdtyske l poisu utta" kai kessa rake ntam isessa.
Elinkaariajattelu ja pyrkimykset rakennuskannan entistd pitempddn
kriyttodn vaativat raken n u ksi lta hyvdd toi m i n nal I ista joustavu utta.

Kotkansaaren mu u ntu miskyky
Kotkansaari on pystynyt sopeutumaan sadan vuoden aikana tapah-
tuneeseen yhteiskunnalliseen ja tekniseen kehitykseen. Vanhojen,
suurien kaupunkitalojen muuntojoustavuudesta johtuen niitd on voitu
muuttaa palvelemaan ldhes kaikkia inhimill isen toiminnan sektoreita.
Joukkoon on mahtunut uutta rakentamista, uusia toimintoja ja ty6-
paikkoja. Kaupunkikeskusta on voinut orgaanisesti laajentua ja tiivis-
tyd. Kaupunkikulttuurin toimintojen ja sosiaalisten rakenteiden kirja-
vil le yhdistelmille on ollut useita mahdollisuuksia. ltse kaupunkirakenne
on sdilynyt kuitenkin ennallaan. Kaupunkirakenteen elinvoimaisuu-
den sdilymiseen on vaikuttanut julkisen tilarakenteen orgaaninen jat-
kuvuus ja muuntuvuus sekd rakennuskannan muutosjoustavuus. Pie-
nelld alueella on paljon ihmisid, jolloin toiminnot ovat olleet l i iketalou-
dell isesti kan nattavia.

Vanhassa rakennuskannassa on uusille toiminnoille ja ndiden vaati-
malle tekniikalle vapautunut ja loytynyt tilaa. Valittomdsti katuun ra-
joittuviin kerroksiin on vapaasti voitu sijoittaa kauppoja, ravintoloita
ym. Kokonaisten kortteleiden pohjakerrokset voidaan yhdistaa. Tal-
laista rakenteellista joustoa tulisi olla myos uustuotannossa.

Resursseja sddstdvd rakenne
Energiaa ja resursseja sddstdvd kaupunkirakenne edellyttdd riittd-
vdd tehokkuutta, jotta toimintojen kannattavuus turvataan. Tiivis ra-
kenne ei kuitenkaan saa olla li ian ti ivis, vaan sen tulee sisdltdd myos

., vapaita alueita aivan uusille tulevaisuuden toiminnoille. Resursseja
sddstdrvd kaupunkirakenne sriilyttdd vanhan struktuurin ja sen elin-
voimaiset alueet ja toiminnot.

Ke h ittynyt jo u kkol i i ken ne tarjoaa vai htoehdon yksityisautoi I u I le. Se on
tehokkain tapa vdhentdd auton kdyttotarvetta. Tdmd vaatii joukkolii-
kenteeltd hyveia palvelukykyai ja -tasoa. Arkiliikenteen hoitaminen jouk-
ko I i i ke ntee I ld tarvitsee viih e m mdn vdyl dkapasiteettia. Kau p u n ki rake n -
teessa vapautuu, katu- ja pyseikdintitilaa kaupunkikuvan ja jalankulku-
miljo6n kehittdmiseen.

Kaupunki rakenteen ti lan kdyton kannalta paras ratkaisu ovat pysdkoi n-
tilaitokset sekd kadunvarsipysdrkointi. Asumista, tyopaikkoja yms. ei
pitdisi kytkeai paikallisesti"auto,ien pysdkointiin. Auton pysrikointikus-
tannukset tulee kytkeei auton kdyttoon.
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Joustavuus

Ekologinen suunnittelu

U usien rakennettavien alueiden tulee liittyei kiintedsti kaupunkiraken-
teeseen ja muodostaa uutta tiivistd rakennetta. Tdmd antaa enem-
mdn mahdollisuuksia monipuolisen ympdrist6n syntymiselle. Tiivis
rakenne palvelee kestdvdd kehitystri, koska ndin suositaan kdvely-
etdisyydelle sijoittuvia toimintoja. Liikennetarpeet ja liikenteen ener-
gian kulutus vdhenevdt etdisyyksien pysyessd pienind. Samalla edel-
lytykset paikalla toteutettujen palvelujen ja tavaroiden liiketaloudelli-
selle kannattavuudelle paranevat.

Kaupan ja palveluiden kehitystai pitkailld tdhtdykselld on vaikea enna-
koida. Kuitenkin tulee varautua toiminnan kehittdmiseen keskustois-
sa ldhelld kuluttajia. Tilaa tarvitaan pienimuotoiselle uudelle yritystoi-
minnalle. Paineita tilantarpeelle aiheuttavat myos vapaa-ajan ja asuk-
kaiden aktiivisuuden lisddntyminen. Luonteva ja jalankulkijankin kan-
nalta hyva ratkaisu on ensimmdisen kerroksen kdyttdminen yhteisdl-
liseen toimintaan. Tdmd edellyttdd riittdvdd kerroskorkeutta ja jousta-
via teknisid ratkaisuja.

Ennakoimattoman kehityksen ja uudet tilantarpeet huomioon ottava'mu u ntojoustavu us rakentam isessa I isdd merkittdvdsti my6s asu inta-
lojen kdyttdmahdol I isu u ksia ja kdryttdi keiii kaupu n ki rakenteessa. Myos
julkisten rakennusten tulisi muuntua ja toimia ti lanteiden ja tarpeiden
mukaan.

Uusien yhdyskuntateknisten jdrjestelmien kdiyttd6nottoa ja muutos-
ten toteuttamista helpottaa, jos rakennuksissa on joustoa ja tilaa uu-
sille systeemeille.

Kestdvdn kehityksen kaupunki on alati muuntuva. Sen perustana on
elinympdriston laadun ja toimivuuden sdilyminen. Toimintatavat ja osa
rakenteesta uusiutuvat. Tdrkein tekijri on ihminen, joka antaa muo-
don toiminnalle ja ympriristolle ollen samalla osa sitd ja elden sen
mukana.

Ekologisessa suunnittelussa on pitdydytty mieluiten uusien alueiden
suunnitteluun, jossa vaikutukset ja ideat ovat parhaiten tavoitettavis-
sa.

Olemassa olevan kaupungin ekologisessa suunnittelussa on toimit-
tava vanhan kaupunkirakenteen puitteissa. Suuret hyppeiykset eivdt
ole mahdollisia, vaan tarvitaan pienten askelten politi ikkaa.

Yleiskaavoituksen tulee olla strateginen ohjausvdline, jonka avulla kes-
tdvd kehitys voi toteutua. Keskeisin este kestdvAn kehityksen toteu-
tumiselle kuntatasolla on toisaalta kauaskantoisten strategioiden ja
toisaalta kdytdn non pi rtaleise n, lyhytndkdise n peiaitoksenteon vdl i nen
ristiri ita.

Kestdvddn kehitykseen perustuvia tavoitteita
Keskustan monipuolisen perusrakenteen hyodyntdminen ja ke-
hittdminen.

Olevan rakennuskannan hyvdksikdyttd ja peruskorjaus.
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Energ ian kdyttdtarpeen vdhentdm i nen.

Yhdysku ntakustan n usten pienentdm i nen.

Li i kku m istarpeen vdhentiim i nen.

Uudisrakentamisen suuntaaminen rakenteen tdydentdmiseen ja
tiivistdmiseen.

ONG ELMAT JA YM PARISToNAITAT

Ongel m ia yhdysku nnassa ai heuttavat erityisesti autoistu m i nen ja j u l-
kisen li ikenteen palvelujen heikentyminen, palvelutarjonnan rakenteel-
liset muutokset, tyopai kkojen vdheneminen, keskustojen yksipuolis-
tuminen sekd li ikenteen pddstdt ja meluhaitat.

Ym pdrristohaitat Kotkansaarel la
Haitoista merkittdvimmdt ovat melu, ilman saasteet sekd vaaralliset
kuljetukset ja vaarall isten aineiden varastointi.

Liikennemelu nousee katuvarsilla 64-77 db (A). Melutasoa voidaan
vdhentdd ohjaamalla satamaan ja Enso-Gutzeit in tehtail le suuntau-
tuva raskas liikenne omalle reitilleen kaupunkirakenteen reunalle. Piha-
al ueiden mel utasoa pienen netddn u m pi naisel la korttel i rakenteel la, jos-
sa katua reunustavat rakennukset toimivat melusuojana. Sisdtilojen
meluntorjunta tapahtuu kadun puoleisten seinien ja erityisesti ikku-
noiden melua pidtittavil ld rakenteil la.

Kotkansaaren i lmanlaatu on parantunut huomattavasti 80-luvun al-
kupuolella vall inneesta tasosta. Se alittaa selvdsti nykyiset normit pit-
kdaikaisvaikutuksen osalta, lyhytkestoislakin ylityksid esiintyy harvoin.
Suurimmaksi haitaksi koetaan poly ja haju-rikkiyhdisteet. Tilantee-
seen ei voida kaavalla paljon vaikuttaa muutoin kuin l i ikenteen osal-
ta. Teollisuuslaitosten pddstot ovat tekniikan kehittyessa koko ajan
pienentyneet. On syytd olettaa, ettd normien tiukentuessa tdmd kehi-
tys edelleen jatkuu.

S u u ri n paran n us on ndkopi i rissd vaaral I isten ai neiden varastoi n n issa
ja kuljetuksissa. Aineiden varastointi Kotkansaaren ratapihalla on
pdeitetty lopettaa ja samalla purkaa ratapihaan liittyvdt sdiliot, niin myos
myohemmin koko ratapiha.

Kaavan mukaan Puistolan oljysatama tulee poistumaan ja alue voi-

vassa on erityisesti paneuduttu rantojen kayton monipuolistamiseen
ja niiden saamiseen kaikkien kdyttdrj ien ulottuvil le.

KESKUSTAN KEHITTAMINEN

Fyysisen ympdriston laatu on ensisijainen, kun luodaan mielikuvaaia
ensivaikutelmaa jotain alueesta. Talta pohjalta keskustan tyypill isim-
piA ominaisuuksia tulee voimistaa.
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Paattajilld sekd kaavoituksesta ja rakennusvalvonnasta vastaavalla
sekd toteuttavalla henkilostolki on ratkaiseva merkitys uudisrakenta-
misen laadun mddrittel i joina ja kaupunkikuvan kehittdjind.

lhminen turtuu helposti rakennetun ympdristonsd ti laan. Usein silmdt
avautuvat vasta, kun hdn ndkee tutun ympdrrist6nsd esim. valokuvas-
ta, tai kun ympdristdd muutetaan tai si i td poistuu jotain merkityksel-
l istd, samoin kuin jos sen ti laa parannetaan. Epdsiisti ympdristd l isdd
vdl inpi tdmdttomyyttd,  melu ja hdir io l l inen l i ikenne turvattomuutta.
Keskustassa korostuvat vi i htyvyys, kau pu n ki ku lttu u ri ja kaupu n ki ku-
va.

Keskustasaneerauksia on alettu toteuttaa ilman luovaa panosta ta-
vanomaisena teknisend tydsuori tuksena. Rakennussuunnitelmat,
yksityiskohtien su u nn ittel u, arkkitehtu u ri ja muotoi I u n h ienosddtd ndh-
dddn turhaksi. Toteuttamisen aikana esteettinen asiantunti japanos
ndhdddn myos turhaksi. Syntyy kompelod, yhteensopimatonta, ole-
vista arvoista piittaamatonta epiiharmoonista ympdristod.

Keskustojen rakentamista ja kehittdmistd ei voida ohjata yksinomaan
perinteisen kaavoitu ksen keinoin. Su unnittel usta on tullut tasapainon
etsimistd su unnitelmal l isuuden ja markkinavoimien vdl i l le,  synerglan
luomista julkisten ja yksityisten hankkeiden vdli l le.

Keskustojen elvyttdm i nen

Keskustat kilpailevat hajautettuja palveluja, automarketteja, erilaisia
kauppakeski t tymid ja ympdroiv ien alueiden ja toisten kaupunkien
keskustojen vetoa vastaan.

On kaupunkikeskustoja, jotka ovat menettdneet suuren osan kaupal-
l isesta vetovoimastaan. Samalla ne ovat menettdneet monia kansa-
laisi l le tdrkeitd toimintoja. Negati ivisella kierteelld on nopea vaikutus
kokonaisuuteen.

Ruotsissa tdmd epdsuotuisa kehiytys on tullut esil le aikaisemmin.
Viime vuosina i lmio on levinnyt myos meil le. Naapurimaassa ja nyt
osittain myds Suomessa on ryhdytty vastatoimiin ydinkeskustojen
hengissdpitdmiseksi .  Eradl ld tukholmalaisel la suunnit te lutoimistol la
on kokemuksia kymmenien pienten ja keskisuurten kaupunkien ydin-
keskustojen elvyttdmisestd. Suomessa ndihin oppeihin ja kokemuk-
siin ovat turvautuneet Jyvdskyld, Vaasa, Pietarsaari, Kuopio, Parai-
nen, Kr ist i inankaupunki  ja Tammisaari .

Tavoitteena on tehdai keskustoista eldmaa sykkivid kaupunkilaisten
"olohuoneita", jossa kauppa kdy ja ihmiset vi ihtyvdt. Nostetaan mer-
kittdvdsti fyysisen ympdriston tasoa, parannetaan saavutettavuutta,
l isdtddn yhteistd markkinointia ja jdrjestetddn tapahtumia.

Vetovoimaisuuden kannalta kehittdmisen painopiste on keskustois-
sa. Hyva tulos saavutetaan ainoastaan kovalla tyolld, hyvailld jeirjes-
tykselld ja mahdoll isimman laajalla yhteistyolld kaupungin ja eri osa-
puolien kesken.

Kau pal I isu us on tdrkei n moottori. Ti u kentu neessa ki I pai I ussa kaupu n-
kien on puolustauduttava. Keskustaan on kehitetthvd parhaat edelly
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tykset kaupalliselle toiminnalle. On ratkaistava saavutettavuus- ja mil-
jdokysymykset. Kes kustan tdytyy pysye eldvdnd. Palvel ujen jairjestd-
minen muualle kuin keskustaan ei pienelld vdestdpohjalla onnistu.

Yhteistyolla uudistuva keskusta
Perusldhtdkohta on hyvin organisoitu ja huolellinen tyo, johon tarvi-
taan kaikkia kaupunkilaisia. Keskustan tdytyy nousta positiiviseen kier-
teeseen. Osapuolia on useita, mutta moottorin muodostavat kaupun-
ki, yrittdjdt ja kiinteistonomistajat.Yksimielisyyteen pitdisi pddstti mm.
keskustan ulkonddstd ja kehitttimisen rahoittamisesta. Tdmd ei ole
helppoa.

Jonkun tdrytyy organisoida tyot. On muotoiltava projekti ja valittava
sille johto. Kaikki tyo on tehtdvd istutuksista strategioihin, informoin-
tiin ja markkinointiin saakka. Kaupungin rooli on tdrkein, koska aino-
astaan silld on vdlineet yhteistyon synnyttdmiseen. Jos kaupunki ve-
tdytyy, ei onnistumisen mahdollisuuksia ole.

Uutta toimintamallissa on se, ettd yksityiset huomaavat joutuvansa
osaksi yhteiskuntaa. Heiltd pyydetddn selvid resursseja: aikaa ja ra-
haa. Vastineeksi yrittdjdt saavat paremmat tulot ja kiinteistojen arvo
sdilyy tai jopa nousee, samoin vuokrataso.

On jo toteutuneita keskustan kehittdmisprojekteja, joiden tuloksena
yritykset ovat kyenneet lisddmddn myyntiddn 5 - 1 0 %. Sen eteen on
toki jouduttu tekemddn ty6td, mutta ilman kehittdmistd olisi poljettu
paikallaan tai perdti taannuttu. Kaupallisuus on tdssd mielessd koko-
naisuuden kannalta tervettd. Kulttuurieldmd ja yhteisd hy6tyvdt kes-
kustan vilkkaudesta. Kaupunkilaiset saavat nauttia muutosten sisdl-
lostd, pu htaasta, si ististd, tyyl i kkadstd ja viehdttdvdstd ympdristostd
sekd monipuolisista palveluista ja tapahtumista.

Kotkan keskustan kehittdminen
Kotkan saaren kes kusta tarvitsee jdrjestel mdl I istdi j a mon itahoista
kehittdmistd. Muiden kaupunkien kokemukset ovat tdssd hyvd-
nd apuna. Osayleiskaava antaa vankan pitkdjdnteisen perustan
kehittdmiselle. Keskustan kehittdmisprojekti on luonteva ajan-
kohtainen jatko osayleiskaavatydlle ja siind esitettyjen suunta-
viivojen konkreettisette toteuttamiselle.
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LISARAKENTAM ISMAH DO LLISU U DET KOTKANSAAR EN
OSAYLEIS KAAVAN P E RUSTE E LLA

Liite 1

LIIKETILAT
.. .:

Ruutukaava-alue
erilliset tontit, yksityiset
eril l iset tontit, vuokratut
eril l iset tontit, kaupunki
Valmetin alue

Asemakaava
I 460

600
8 000

Yleiskaava
19 900
4 000

10 500
13 000

Yht.
28 360
4 700

18 500

i

ASUNNOT

Ruutukaava-alue
eril l iset tontit, yksityiset
erilliset tontit, vuokratut
eril l iset tontit, kaupunki
Varikkoalue, kaupunki
EG:n alu'e
Valmetin alue

17  060

22 040
4 200

26 650

12 420

47 500

31 660
2 400
7 900

14 000

56 000-67 000

51 560 kem2

53 660
6 600

34 550
14 000
12 420

56 000-67 000

65270  111960-122960177 230-188 230 kem2

YLEISET RAKENNUKSET

Teatteri laajennus
Museokadun ympdristd
Uimahall i  laajennus
Monitoimihal l i
VR:n varikko, ratapiha
Valmetin alue

2 800
10 000
1 500
6 000

15 000-30 000
15 000-20 000

2 800
10 000' i  

500
6 000

15 000-30 000
15 000-20 000

50 300-70 300 50 300-70 300 kem2

HOTELLIT

Ranta I
Ranta l l  Kairo
Palotorninvuori
Pookinmdki
Seurahuone l isdrak.
Tupakkavuori
Valmetin alue

7 000

8 500

6 000
8 000

4 000
10 000
6 000

7 000
6 000
8 000
8 500
4 000

10 000
6 000

15 500 34 000 49 500 kem2
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SUOJELUKOHTEET

M U I NAI SM U I STOT, KOTKANSAARE N OSAYLE I SKAAVA

KIVISALM EN SI LTALI NNAKE

RUUTIKELLARI

REDUTTI KOTKA

PATTERI N:O 3

KASARMIN KIVIJALKA

RUUTIKELLARI N:O 84

RUOTSINSALMEN MAJAKKA

FORT KATARINA

PATTERI N:O 1

TI ILIKASARMI N KIVIJALKA

VIEREISEN RAKENNUKSEN KIVIJALKA

PATTERI KATARINA

RUUTIKELLARI N:O 82

RUUTIKELLARI N:O 83

KENTTAPATTERI

SAI RAALAN SI I PI RAKENNUKSEN KIVIJALKA

FORT ELISABET

RUUTIKELLARI N:O 85

KASARMIN KIVIJALKA

PATTERI N:O 5

TILAPAINEN PATTERI

Liite 2

(VR)

ent. huvila-alue

ent. huvila-alue

maauimala

Pu istolan u rheil ukenttd

ndkdalatorni

Pu istolann iem i oljysatama

Pu istolan n iemi 6ljysatama

tervaleppdlehto

tervaleppdlehto

Puistolanniemi

tervaleppdlehto

Puistolanniemi

Puistolanniemi

Puutarhakadun pdd

Varissaari

Varissaari

Varissaari

Pieni Varissaari

Kuusinen
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SUOJELUKOHTEET KOTKANSAAREN OSAYLEISKAAVA Liite 3

Puurakennukset

2. S Gutseit intie 1, Herrainpytinki ja Kirkkopytinki , 1872
Sivukdytdvdtalot, ainutlaatuisia. Arvo valtakunnall inen,
ku lttu u ri h istorial I i nen, osa merkittdvdd teol I isu usym pdrristod.
Suojeltu asemakaaval la.

3. S Korkeavuorenkatu 6, Ahlqvistin talo S. Gripenberg 1879
Arvo seudul l inen ja kul t tuur ihistor ia l l inen, P.O.Nyman 1889
osa Kirkkopuiston ympdristod.
Pddtetty suojella asemakaaval la.

4. S Laivurinkatu 7, nyk. satamakonttori, puuosa 1882
Arvo paikall inen
Tulee suojella asemakaavalla. Omistaa kaupunki,

5. S Ruotsinsalmenkatu 9, ruotsalainen pdivdkoti 1882
Arvo paikall inen ja ympdristoll inen, P.O.Nyman 1884
osa lsonpuiston ympdristdd
Su ijeltu asemakaaval la.

6. S Tyomiehenkatu 2, asuintalo, ruotsalainen pdivdkoti 1800-luvun loppu
Arvo paikall inen, osa lsonpuiston ympdristdd.
Suojeltu asemakaaval la.

7. S Rutsinsalmenkatu 5, asuinrakennus E. Graeffe 1884-92
Arvo paikall inen, osa lsonpuiston ympdristod.
Suojeltu asemakaaval la.

B. S Tydmiehenkatu 1 , Wasil jeff in talo P.O.Nyman 1886
Arvo paikall inen, osa lsonpuiston ympdristod.
Suojeltu asemakaaval la.

9. S Tyomiehenkatu 9, asuinrakennus P.O. Nyman 1889
Arvo paikall inen ja ympdristoll inen.
Sdilyminen tulisi turvata asemakaavalla.

10. S Ruotsinsalmenkatu 6,  WPK:n talo P.O. Nyman 1889
Arvo seudul l inen, paikal l inen, kul t tuur ihistor ia l l inen, A. Toivonen 1912
osa lsonpuiston ympdristod.
Tulee suojella asemakaavalla.

1 1 . S Ruotsinsalmenkalu 22, Tschedajeffin talo P.O. Nyman 1895
Arvo paikall inen ja ympdristoll inen.
Suojeltu asemakaavalla. :

12. S Ruotsinsalmenkalu 24, Tukkukaupan talo, puurakennus alk. 1897 siirretty
Arvo paikall inen ja ympdristdll inen. nyk. paikalle 1907-09
Suojeltu asemakaaval la.

13. S Kirkkokalu 22, nyk. Nuorisotalo, Th. Hoijer,
entinen Svenska Samskola Th Borchardt 1898

Arvo seudul l inen, kul t tuur ihistor ia l l inen,
Kirkkopuiston ja Sibeliuspyuiston ympdristot.
Suojeltu asemakaavalla. Omistaa kaupunki.
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14 .  S

15 .  S

16 .  S

17 .  S

18 .  S

19.  S

20. s

21 .  S

22. S

23. S

24. S

Kirkkokatu 13, vanha paloasema
Ainutlaatuinen, valtakunnall inen - seudull inen,
Ki rkkopuiston ympdriston osa.
Suojeltu asemakaavalla. Omistaa kaupunki.

Meriniemi, pursiseura, kesaravintola
Ai nutlaatu inen, seudu | | inen, ku lttu u rih istorial l i nen arvo
lisdyksistd huolimatta. Samaan kokonaisuuteen kuuluvat
piharakennus, vaja ja sauna sekd ympdrdivd puisto.
Kokonaisuus tulee suojella asemakaavalla.

Papinkatu 1 0, asuintalo
Pddty kadulle, arvo paikallinen,
lsonpuiston ympdristdn osa.
Tulee suojella asemakaavalla. Omistaa kaupunki.

Papinkalu 12, Teatterin toimisto
entinen kauppayhdistys
Paikallinen, lsonpuiston ympdristo.
Tulee suojella asemakaavalla. Omistaa kaupunki

Kaivokatu 21, nyk. pdivdkoti
entinen koulu
Jugend. Arvo paikallinen ja ympdrist6llinen
Suojeltu asemakaavalla. Omistaa kaupunki.

Haukkavuorenkatu 5, ent. Huvila N:o 1
Jugend. Erikoinen, ainoa laatuaan.
Arvo paikallinen. Ulkoasu tulisi palauttaa.
Tulee suojella asemakaavalla. Omistaa kaupunki.

Pohjoispuistokatu 3, asuin rakennus
Ajalle tyypillinen. Arvo ympdriston osana.
Suojeltu asemakaavalla. Omistaa kaupunki

Pohjoispuistokatu 4, asuinrakennus
Sekatyylid. Ajalle tyypillinen, ympdriston osana arvokas.
Suojeltu asemakaavalla. Omistaa kaupunki.

Pohjoispuistokatu 2, asuinrakennus
J u gend-vai kuttei nen. Ym pdriston osana arvokas.

Th Holjer,
Th Borchardt 1898

Th Hoijer.
Th Borchardt 1898

P.O. Nyman 1898
E. Salmdn 1904

P.O. Nyman l BgB
v. Nakki 1 91 1
A. Laltinen 1925

K. Lindahl
V. Thomd
B. Bruni la

1 903

1913

v. Nakki

Kuuluu ainoaan sdilyneeseen piha-alueeseen. Pihalla kaksi ulkorakennusta.
Pihan kaikki rakennukset on suojeltu asemakaavalla. Omistaa kaupunki.

Korkeavuorenkalu 14, asuinrakennus A. Valli
Jugendvaikutteinen. Arvo ympdristdn osana.
Kuuluu edellisen kanssa samaan pihapiiri in.
Suojeltu asemakaavalla. Omistaa kaupunki.

Korkeavuorenkatu 24, Pelastusarmeijan pdivdkoti V. Nakki
Sekatyylid, ajalle tyypillinen, ympdriston osana merkittdvd.
Suojeltu asemakaavalla.

Ajurinkatu 19, ent. Rautatienkatu 19, asuinrakennus V. Nakki
Jugendhenkinen, ajalle tyypill inen, ympdristdn osana arvokas.

Nystrdm. Petrelius
Penttild 1905

Hugo Li l ius 1905
Elias Mankki 1914
Toivo Mankki 1926

1 905

v. Nakki 1 906

1912

1 905

190725. S
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27 . S Papinkatu 10, asuinrakennus Akseli Toivonen 1912
Tyyliktis jugendtalo kuuluu osana lsonpuiston ympdristoon.
Tulee suojella asemakaavalla. Omistaa kaupunki;

28. S Mariankatu 18, Vapaaseurakunnan kirkko A. Gauffin 1914
Jugend, paikal l inen,
Tulee suojella asemakaavalla.

29. S Kotkantie. Aseman seudun asuinrakennukset, 2 kpl 1920-luku
Kuuluvat osana rautatieaseman ympdristoon.
Sailyminen tulisi turvata asemakaavalla.

30. AP/s MuseokatuT-11 , Asunto-osuuskunta Vuokraaja. Akseli Toivonen 1926
Edustava 20-luvun asuntoalue, pihat ja puutarhat
Raken nu kset suojeltu asemakaaval la.

31 .  AP/s Haukkavuorenkadun 10 -  30 asuntoalue 1920-1930-luku
Ajal le tyypil l inenyhtendinen rakennusrivi.
Suojelu huomioitu asemakaavassa.

32. AP/s Puistola el i  Katar i inan pientaloalue. 1920-1930-luku
Ajalle tyypil l inen yhtendinen edustava pientalokaupunginosa.
Suojelua ja uudisrakentamista ohjattu asemakaavalla.

Kivirakennukset

1 . S Pyhdn Nikolain kirkko, lsopuisto 1801
Ruotsinsalmen I innoituskaupu ngin pddki rkko. Venalaista uusklassismia.
Ainutlaatuinen, valtakunnall isesti merkittdvd. Ympdr6ivd puisto arvokas.

33. S Keskuskatu 8, Stellantalo Grahan, Hedman,
Uusrenesanssi. Seudull isesti ja toriympdriston Wasastjerna 1896
osana merkittdvd myos kulttuurihistoriall inen arvo.
Suojeltava asemakaaval la.

34. S Kotkan kirkko, Kirkkopuisto Josef Stenbdck 1898
Kertaustyyli uusgoti ikka. Seudull isesti merkittdvd,
ympdristoll isesti keskeinen. Kokonaisuuteen kuuluu
ympdroivd kirkkopuisto ja sankarihauta.
Suojeltava asemakaaval la.

35. S Laivurinkalu 2, ent. Kotkan Raudan konttorirakennus 1898
Kertaustyyli. Paikallisesti merkittdvd.
Sdilyminen tulisi turvata asemakaavalla.

36. S Enso Gutzeit in vanha konttorirakennus Karl Lindahl,
Jugendrakennus. Valtakunnall isesti ja seudull isesti Valter Thomd 1903
merkittdvd teoll isuusympdriston osa.
Suojeltu asemakaaval la.

37. S Kirkkokatu 15, Kotkan lyseo Nystrom, Petrelius,
Jugend. Seudull isesti merkittdvd. Pentti ldr 1905
Tdrked ympdristdn osa. Laajennus
Suojeltava asemakaavalla V. Vahakallio 1 939-47
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38. S Kotkankalu 7, Tyovdentalo, konserttitalo Eliel Saarinen 1907
Jugend. Valtakunnall isesti, seudull isesti ja kulttuurihistoriall isesti arvokas
Suojeltava asemakaaval la.

39. S Keskuskatu 19, ent. Suomen pankki Gustadf Nystrom 1909
Jugend. Vanha osa. Seudull isesti merkittdvd, osa Sibeliuksen puiston ympdristod.
S uoje ltava ase makaaval I a.

40. S Satamakatu 9, Tukkukaupantalon varastomakasiini Vilho Penttild 1907
Jugend. Arvo seudull inen ja paikall inen ympdristokokonaisuuden osa.
Suojeltu asemakaaval la.

41 . S Satamakatu 9, Tukkukaupantalo Vilho Pentti ld 1912
Jugend. Arvo seudull inen. Ympdristokokonaisuuden osa.
Suojeltu asemakaaval la.

42. S Laivurinkalu 7 , satamatoimisto Esais Hdnninen 1908
ent. Pohjoismaiden osakepankki Waldemar Aspelin 1914
Kiviosa, jugend. Seudull isesti ja paikall isesti merkittdvd.
Suojeltava asemakaavalla. Omistaa kaupunki.

43. S Kirkkokatu 20, ent Postitalo Karl Lindahl, Valter
Jugend. paikall isen ympariston osana merkittdvd. Thome 1906-1907
Kaivokadun puoli muutettu ja jatkettu Riihimdki, l l lukka
Sailyminen tulisi turvata asemakaavalla. 1941

44. S Kirkkokatu 1 1 ,  l i ike- ja asuinrakennus 1909-1914
Jugend.Arvo paikall inen, ympdriston osana merkittdvd,
Tu lee suojel la asemakaaval la.

45. S Kirkkokatu 26, maakuntamuseo ent. Kauppaopisto K.S. Kall io 191 1
Jugend, Seudull isesti ja ympdrriston osana merkittdvd.
Suojeltava asemakaavalla. Omistaa kaupunku.

46. S Vanha vesitorni, Haukkavuori J. Paatela 1914
Jugend. Seudull isesti ja ympdristoll isesti arvokas.
Suojeltava asemakaavalla. Omistaa kaupunki.

47. S Keskuskatu 30, kaupunginsairaala K. Kononen,
2O-luvun klassismia - 30-luvun funktionalismia. M.S. Schjerfbeck 1922
Arvo seudull inen ja ympriristoll inen. J. Paatela 1936-38
Molemmat osat tulee suojella asemakaavalla.

48. S Kirkkokatu 3, ent. Kymenlaakson osuusliike Vdin6 Vaheikallio 1923
20-l uvun klassismi. Seud u I I isesti ja ympriristol I isesti merkittdvd.
Suojeltu asemakaaval la.

49. S Kapteeninkatu 20, Vanhan paloaseman tonti l la M. Eerikdinen 1923
20-luvun rakennus. Arvo paikall inen ja ympdristoll inen.
Sdilyminen tulisi turvata asemakaavalla.

Vaiino Vdhdkallio 192550. S Koulukalu 25, ent. Puhelinyhdistys
20-luvun klassismia. Paikall inen ja ympdristoll inen arvo.
Suojeltu asemakaaval la.

51. S Rautatieasema, Kotkantie Thure Hdllstrom 1925
20-luvun klassismia. Arvo seudul l inen, paikal l inen ja ymparistol l inen.
S uojeltava asemakaaval la.
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52. S Satamakatu 2, asuinrakennus 1920-luku
Liittyy aseman rakentamiseen. 20-luvun rakennus.
Sailyminen tulisi turvata asemakaavalla.

53. S Kotkan Klubi, Ruukinkatu I Sven Kuhlefelt 1926
20-luvun klassismia. Seudullinen, kulttuurihistoriallinen.
Suojeltu asemakaavalla.

54. S Korkeavuorenkatu 20, Tullimiestentalo Elias Paalanen 1926
20-luvun suuri asuinkerrostalo. Paikallinen, ympdristollinen.
Sdiilyminen tulisi turvata asemakaavalla.

55. S Korkeavuorenkatu 22, opettaiien talo Jussi jaToivo Paatela
2o-livun kerroslalo. Arvo paikallinen ja ymparistdllinen. 1926
Sailyminen tulisi turvata asemakaavalla.

56. S Korkeavuorenkatu 8, Vuorelankulma Kaarlo Kononen 1927
20-luvun klassismi. Seudullisesti ja ymparist6llisesti arvokas.
Suojeltava asemakaavalla.

57. S Keskuskatu 15, teatteri ent. Suojeluskuntatalo Vaino Vahakallio 1927
20-luvun klassismia. Myohemmin suuria muutoksia ia lisiiyksiii.
Paikallisesti ympdristdn osana merkittdivd.
Katujulkisivun alkuperaiset piirteet tulee suojella asemakaavalla.

58. S Keskuskatu 13, Niikintalo ja elokuvaleatteri Kino Halli Kaarlo Kononen 1929
20-luvun klassismia. Seudullisesti ja ymparistollisesti arvokas.
Suoieltava asemakaavalla.

59. S Keskuskatu 9, Halosen talo Kaarlo Kononen 1929
20-luvun klassismia. Paikallisesti ja toriympdriston sekd
Keskuskadun rivistdn osana merkittdvd.
Tulee suojella asemakaavalla.

60. S Keskuskatu 17, Kotkankeskus Kaarlo Kononen 1929
20luvun tiiliklassismia. Seudullisesti ja Sibeliuksen puiston
ymperist6n osana arvokas.
Suojeltava asemakaavalla.

61 . S Keskuskalu 23, Kotkanlinna ja elokuvateatteri Kino Palatsi Vaino Vahakallio 1928
20-luvun klassismia. Arvo paikallinen, teatteri jopa seudullinen.
Huomattava Sibeliuksen puiston osa.
Tulee suojella asemakaavalla.

62. S Ruotsinsalmenkatu 3, asuinrakennus Armas Laitinen 1928
20-luvun rakennus. Paikallinen arvo, taydentaa ymparistdaan.
Sdilyminen tulisi turvata asemakaavalla.

63. S Mariankatu 24, Pankkitalo A.V. Willberg 1927
Klassismi - funktionalismi. Paikallinen, ymparistollinen.
Tulee suoiella asemakaavalla.

64. S Keskuskansakoulu, Keskuskatu 28 Kaarlo Borg 1929
20{uvun klassismia. valtakunnallisesti ja ymparist6llisesti arvokas.
Suojeltava asemakaavalla.
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65. S Puistola, Tammikatu 1 1 ja 13 sekd Mdntykatu 18-22 20-luku
20-luvun henkeen rakennetut asuinrakennukset, 5 kpl.
Arvo paikallinen ja ympdristollinen.
Sdlyminen tulisi turvata asemakaavalla.

66. S Opistokatu 10, asuinkerrostalo Kaarlo Kononen 1930
20-luvun henkeen rakennettu. Arvo paikallinen ja ympdristollinen.
Kiintednd jatkona on lyhyt kerrostalo, Opistokatu 8. 1930-luvun alku
Rakennusten sdilyminen tulisi turvata asemakaavalla.

67. S Merikatu 5, ent. Kauppiaitten leipomo Jalmari Lankinen 1929
20-luvun klassismi - funktional ismi. Ainutlaatuinen seudull isesti
ja ymparistdllisesti merkittdvd.
Tulee suojella asemakaavalla.

68. S Ruotsinsalmenkatu 14, entinen KOP:n pankkitalo VdinoVdhdkallio 1930
20-luvun klassismia. Seudul l inen, paikal l inen ja ympdristol l inen.
Suojeltu asemakaaval la.

69. S Laivurinkatu 10, huoltorakennus, Armas Laitinen 1931
entinen Savo-Karjalan Tukku Oy.
Mielenkiintoinen rakennus. Arvo paikallinen ja ympdristollinen.
Sdilyminen tulisi turvata asemakaavalla.

70. S Kaupungintalo, Keskuskatu 6 Erkki Huttunen 1934
Funktional ismi. Ainutlaatuinen. Arvo seudull inen ja ympdristol l inen.
Sdilyminen tulisi turvata asemakaavalla.

71 . S Kirkkokatu 6, ent. Kotkan sddstopankki P.E. Blomstedt 1934
nykyinen rahatolmisto
Funktionalismi. Ainutlaatuinen, arvo valtakunnallinen ja ymptiristoll inen.
Myos sisdtilat arvokkaat.
Suojeltu asemakaaval la.

72. S Kirkkokatu 10, Apteekkitalo Korotus ja uusi ulkoasu
Esimerkki kertaustyylidr olleen ulkoasun perusteellisesta K- Kdnonen 3O-luku
muuttamisesta klassismin ja 30-luvun henkeen.
Merkitys paikal l inen ja ympdristol l inen.
Sdrilyminen tulisi turvata asemakaavalla.

73. S Rautatienkatu 2, ent. SOK:n konttori ja varasto E. Huttunen 1936
Fun ktionalism i. Tyypi | | i nen, arvo seud ul linen ja ympdristol I inen.
S uoj eltava asemakaaval la.

74. S Ruotsinsalmenkatu 12, ent. Liitontalo E. Huttunen
Funktional ismi. Edustava. Arvo seudull inen. K. Aulanko 1936
Kuuluu Sibel iuksen puiston ympdristoon.
Suojeltu asemakaaval la.

75. S Gutzeitinlie 12, ent. kauppiaiden leipomon konttori A. Hdrkdnen 1937
Fu n ktional ism i. Tyypi I I i nen pai kal I i nen ja ympririst6l I i nen,
Tulee suojella asemakaavalla.

76. S Enso-Gutzeit Oy:n konttorirakennus V. Vahakallio 1937
Funktionalismi. Arvo paikallinen, osa valtakunnallista teollisuusympdristdd.
Suojeltu asemakaaval la.



77. S Koulukatu 10, Meritorni K. Ahlskog | 937
Funktionalismi. Poikkeuksellisen iso rakennus.
Arvo paikallinen ja ymparistollinen.
Tulee suojella asemakaavalla.

78. S Kymenlaaksonkatu 27, ent. Tyttolyseo 1937
Klassismi - lunktionalismi. paikallinen ja ymparistollinen arvo. Laaiennus.
Sdilyminen tulisi turvata asemakaavalla. V.l Myyrinmaa 1956

79. S Merikatu 2, Kotkan Puistotalo, "lamellitalo" Jussi Paatela 1938
Funktionalismi. Ainutlaatuinen, arvo seudullinen ja ymparistollinen.
Suojeltava asemakaavalla.

80. S Korkeavuorenkatu 2-4, Merikotka A. Pernaia 1938-39
Funktionalismi. Poikkeuksellisen iso rakennus.
Seudullisesti ja Kirkkopuiston ympariston osana merkittava.
Tulee suojella asemakaavalla.

81 . S Rauhankatu 4, Rauhanlinna M. Hamalainen 1938-40
Funktionalismi, edustava paikallinen ia ymparistollisesti merkittava.
Tulee suojella asemakaavalla.

82. S Vuorikatu 1 , asuinkerrostalo Bertel Liljelquisl 1938
Funktionalismi, edustava paikallinen rakennus.
Tulee suojella asemakaavalla.

83. S Kirkkokatu 19, Piispala, asuin- ja liiketalo Veikko Kallio 1938
Arvo ymparistollinen, paikallinen
Sdiilyminen tulisi turvata.

84. S Kotkantie, ent. Wartsilan levy- ja kattilapaia, 1939
30-luvun teollisuushalli, harvinainen paikallinen ja ymparistossaan merkifiava.
katujulkisivut suoieltu asemakaavassa.

85. S Gutzeitintie 6, Kotola I H. Riihimiiki 1940luku
Paikallisesti ja ympdristollisesti merkittave.
Sdilyminen tulisi turvata asemakaavalla.

86. S Gutzeitintie 8, Kotola ll H Riihimiiki,
Paikallisesti ja ympdristollisesti merkitava. E. lllukka 1946
Sailyminen tulisi turvata asemakaavalla.

87. S Gutzeitintie 10, Kotola lll E. lllukka 1948
Paikallinen ja ymparistdllinen arvo.
Sdilyminen tulisi turvata asemakaavalla.

88. S Kymenlaaksonkatu 29, Koteko l, ll, lllja asuinrakennukset Erkki Lindroos 1951
Harvinaisen suuri koulukompleksi. Merkitys paikallinen ja ymparist6llinen.
Sdilyminen tulisi turvata asemakaavalla.

89. S Merikatu 4, tiilipintainen'asuinkenostalo A.O.Bengts 1951
Edustava paikallisesti ja ymparist6llisesti merkitava.
Tulee suojella asemakaavalla.

90. S Ruotsinsalmenkatu 4, Tornitalo A.O. Bengts 1952
Tyylikiis aikakautensa edustaja, merkitys paikallinen ia ymparistollinen.
Tulee suojella asemakaavalla.
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MERKITTAVAT RAKENNU KSEI AIKAKAUTENSA EDUSTAJAT

91 .  S

92S

1.  r
2 . r
3 . r
4 . r
5 . r
6 . r
7.  r
L r
9 . r

10 .  r
11 .  r
12.  r
13 .  r
15 .  r
16 .  r
17 .  r
18 .  r
19 .  r
20. r
21 .  r
22.  r
23. r
24. r
25. r
26. r
27. r
28. r
29. r
30. r

Ruotsi nsal men kalu 2, asu i n kerrostalo
Arvo paikall inen ja ympdristoll inen.
Sdilyminen tulisi turvata asemakaavalla.

Pohjoispuistokatu 1, Vil la Jensen
Ainutlaatuinen, tyylikas rakennus
Kokonaisuuteen kuuluu ti i l iaidalla rajattu piha ja puutarha.
Arvo seudul l inen ja ympdristol l inen.
Suojeltu asemakaaval la.

Kymenlaakson katu 23, "Mil joonatalo"

Puistolant ie 2 ja 4,  asuinrakennus

Tydmiehenkatu 1 8, asuinrakennus

Ruukinkatu 11, Asuin- ja l i ikerakennus

Siltatie 4, kaksi asuinrakennusta

Satamakatu 15, VR:n asuinrakennus

Kymenlaaksonkalu 22, Virkamiestalot 2 kpl

Koulukatu 1,  Inval id i ta lo,  asuinrakennus

Pu utarhakatu 23, raken n usmestarientalo

Puistotie 6, asuinkerrostalo

Puistotie 8, asuinkerrostalo

Kotkankalu 4, ent. Hankkijantalo

Rautatienkatu, ent. Liiton leipomo

Puutarhakatu 25, asuinkerrostalo

Ruukinkatu 16, to imisto- ja huol torakennus Ankkuri

Kymen laakson kafit 7, asu i n kerrostalo

Kymenlaaksonkatu 9, asuinkerrostalo

Puistotie 1 0, asuinkerrostalo

Keskuskatu 43, asuinkerrostalo

Heikinkailt 4, asuinkerrostalo

Mariankatu 1 4, seurakuntakeskus

Keskuskalu 21, ent. STS:n talo, Seurahuone

Eteldpuistokatu 1, asuinkerrostalo

Eteldpuistokatu 3, asuinkerrostalo

Pu utarhakatu 24, asuinkerrostalo

Kymenlaaksonkatu 1 6, Osuuspankki

Kymenlaaksonkatu 1 4, asuinkerrostalo

Puistot ie,  uimahal l i

Kirkkokatu 16, SYP:n talo

A.O. Bengts 1956

Gudolf Blakstad 1954
Herman Munthe-Kaas

John Halleen 1923

A.V. Willberg 1928

Vdino Pall i  1937

Bertel  Li l je lquist  1938

Antero Pernaja 1944-47

T. Saura 1948

Reino Ahjopalo 1949

Reino Ahjopalo 1950

A.O. Bengts 1950

Reino Ahjopalo 1950

E. Tuompo 1950

A.O.Bengts 1951

A.  Leht inen 1951

R. Ahjopalo 1951

R. Ahjopalo 195' l

A.O. Bengts 1953

A.O. Bengts 1953

T. Lindfors 1954

Lauri Heindnen 1957

Ul la  H je l t  1959

Reino Lammin Soila 1968

Kaija ja Heikki Sirdn 1964

Osmo Sipar i  1966

Osmo Sipar i  1965

Osmo Sipar i  1965

Kaija ja Heikki Siren 1971

Kaija ja Heikki Sirdn 1971

Einari Terdsvirta 1970

Veikko Malmio 1962
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SUOJ ELUMERKINNAT, nnAAnAyXSET JA OHJEET koskevat yteiskaavakart-
taan merkittyjd ja seuraavana alueita koskevissa ohjeissa lueteltuja kohteita

fsMl MUrNArsMUrsro
Alue on suojeltu muinaismuistolain nojalla.

S RAKENNUSTAITEELLISESTITAIHISTORIALLISESTIARVOKASRAKENNUS
Rakennus tulee suojella rak.lain 135 $:n perusteella siten, ette sita ei pureta eika
sen rakennustaiteellista tai historiallista arvoa turmella.

S RAKENNUSTAITEELLISESTITAIYMPARISTOLLISESTIARVoKASRAKENNUS
Rakennus tulee suojella rak.lain 135 $: perusteella, siten ette rakennusta ei ilman
pakottavaa syytd pureta eikd sen rakennustaiteellista tai ymperistoarvoa turmella.

r MERrrnAvA RAKENNUS
Rakennus on aikakautensa edustaja ja ymparist6n osana merkittave. Sen seirymi-
nen on pyrittdvd turvaamaan.

/S YIT,IPARISTONJARAKENNUSTENOMINAUSPIIRTEETSAIITTETAAru

IT ALUEEN VANHAT RAKENNUKSET TULEE MAHDOLLISUUKSIEN MUKAAN
SAILYTTAA
Jos asemakaavan sallima uudisrakentaminen kuitenkin toteutetaan, rakennusten
purkaminen tulee tapahtua vasta tassa yhteydessa.

rakennus tulee sailyt€a siihen asti kunnes uudisrakentaminen toteutetaan. Siirta-
mistdi ja uudelleen rakentamista suositellaan.

S, S, r, /s, jalr -merkinnoilla osoitettujen rakennusten ja alueiden ymparist66n liitty-
vat katujen, puistoien ja pihojen ymparistdarvoia sisaltavat vanhat rakenteet, ka-
lusteet ja istutukset tulee siiilyttiiii.

Rakennusten, rakennusryhmien, katuvarsien, puistoien ja pihojen muodostamia
arvokkaita ymparistoia Kotkansaarella ovat: Kirkkopuisto, Sibeliuksen puisto ja lso-
puisto ymparistdineen, tori ja Valakallion puisto ymparistoineen, Kirkko-, Keskus-,
Ruotsinsalmen- ia Papinkadun varsi, Tukkukaupantalon ymperist6, Enso-Gutzeitin
pytinkien ia konttorien ympdristo, Kotoloiden alue, Ajurin - Korkeavuorenkadun
ymperisto, Pohjoispuistokadun ymparisto, aseman ympdrist6, Kotekon ymparistd
ja sairaalan maki.

Taydentava uudisrakentaminen em. rakennusten ia alueiden vaikutuspiirissa ja
arvokkaassa ympdristdssa tulee sopeuttaa ymperistdonsd siten, ette ne vahvista-
vat ia eheyttavat kaupunkikuvaa. Taydennysrakentaminen tulee suorittaa aluqen
rakenne ja mittakaava s{iilyttiien. Arkkitehtuurin tulee edustaa aikansa kerrostu-
maa kauounkikuvassa.

Ohje K S, S, /s ja /r -merkinndlld osoitettuien rakennusten koriauksia ia mahdollisia
sisdtilojen muutoksia tehtaessa tulee huolehtia alkuperaisten piirteiden, yksityis-
kohtien ja rakennusosien sekd pihan rakennelmien sdilymisestii.

76



1 . 9 . 7

1 . 9 . 3

A L U E I T A  K O S K E V A T  O H J E E T

K LIIKE. JA TOIMISTORAKENNUSTEN
ALUE

Alueen ohjeel l inen tehokkuusluku 6 = 1 - 2,5.
Kerrosalasta vdhintddn 60 o/o tulee kdyttdd myymdld-,
toimisto- tai hotel l i t i loiksi.
Kadunvarren tilat tulee varata myymdld- ja palvelutiloik-

s t .
Rakentaminen, sopeutettava ympdristodn, oman aikansa
edustajana, osaksi kaupungin reunaa tdydentdmddn.

Ravintola Kairon sdilyttdminen arvioitava muutoksen yhtey-
dessA. On myos mahdollista sisAllyttdi€r sisdtilana uudisra-
kennukseen. Rakentaminen sopeutettava ympdristoon,
oman aikansa edustajana, kaupungin reunaa tdydentdmddn.

Korjausten .ia sisAtilojen muutosten yhteydessd tulee huo-
lehtia alkuperdisten pi ir teiden ja rakennusosien sekd pihan
rakennelmien sdi lymisestd, ohje K.

Ent. Kyminlaakson osuusl i ikkeen rakennus. Ohje K.

Vdhdinen kaupunkikuvaan sopeutettu l isdrakentaminen on
mahdoll ista.

Suojel utalojen korjausten ja sisdti lojen mu utosten yhteydes-
sd tulee huolehtia alkuperdisten pi ir teiden ja rakennusosien
sekd pihan rakennelmien sdi lymisestd.
Kauppakesku ksen laajennus, poi kittaiskdytdvd tori lta
Ruotsinsalmen kadulle. Uudisrakentaminen on eri tyisel ld
h uolel la sopeutettava nykyajan kerrostu maksi arvokkaaseen
torin ja Sibel iuksenpuiston ympdristodn.

Kaupunkikuvaa parantava l isdrakentaminen Papinkadun ja
Kauppakadun reunassa on suotavaa. Huomioitava viereis-
ten puutalojen rytmi, mittakaava ja arvokas ympdristo.

Tdimd korttelin osa on ajateltu mahdollisesti yhdistettdvdksi
kauppakdytdvdl ld Palotorn i nvuoren pysdkointi laitokseen ja
edelleen esim, si l lal la Kirkkokadun yl i  Kauppakeskukseen.

Rakennukset merkit tdvid. Korjaustoiden ja sisdti lojen muu-
tosten yhteydessd tulee huolehtia alkuperdisten pi ir teiden ja
rakennusosien sekd pihan rakennelmien sAilyttdmisestd.

Puurivi  Koulukadun varteen.

Puurivi ,  tdydennys Koulukadun varteen.

Rakennus on merkittdvd aikansa edustaja kaupunkikuvas-
sa. Lisdrakentaminen eri l l isend massana mahdoll ista. Vuo-
relankulman eri tasoratkaisussa tunneli  pihan al i tse.

Arvokas rakennus. Korjausten ja sisditilojen muutosten yhte-
ydessd tulee huolehtia alkuperdisten pi ir teiden ja rakennus-
osien sekd ympdriston rakennelmien ja istutusten sdi lyttdmi-
sestd. Lisdrakentaminen rytmitettdvd I -  l l l  vaihdel len.

Raknnus on merkittdvd aikansa edustaja kaupunkikuvassa.
H uomioitava toimenpiteitd harkittaessa.

Rakentaminen sopeutettava kaupungin reunaa muodosta-
vaan ympdristoon. Korttelin 33 paikoitus on jdrjestettdvissA
nyk. ratapiha-alueel le.

Rakennus on merkittdvd aikansa edustaja kaupunkikuvas-
sa, huomioitava toimenpiteitd harkittaessa.

Hotel l i tontt i
Asemakaava ajantasal la.
Lisdrakentaminen V 7 000 kem2.

Hotel l i tontt i .  Kairon tontt i .
Asemakaava mu utettava.
Lisdrakentaminen V n.6 000 kem2.

Kotkan Klubi
Asemakaava ajantasal la.

1 . 6 . 7

1.5.5, 6 Steveco ja ent. Kyminlaakso S
Asemakaava ajantasal la.

1 .10.4 Pohjo lan ta lo
Mahdoll .  l isArakenlaminen.
AK-muutos I  n .500 kem2.

1.6. Kauppakeskus korttel i
Stel lan talo S, ent. KOP S, ent. Li i t to S
Asemakaava pddosin ajantasalla.
Lisdrakentaminen ll - Vl 4 750 kem2.
AK-muutos l l  -  l l l  n. 1 000 kem2.

1 .15.3 Hyvdtuu l i
Asemakaavan muutos, hankkeen yhteydessdt
l l  tasoon n.600 kem2.

1.17.5,6  Hote l l i  Ruots insa lmi ,  Halosen l i i ke ta lo
Mahd. asemakaavan muutos hankkeen
yhteydessd. Lisdrak. Vl n. 3000 kem2.

1.1414.5 Ent. Kauppiait ten leipomo S
nykyinen puutyoverstas
Rakennukset tulee suojel la
asemakaavalla.

2.202.7 SOKOS-tavaratalo
Asemakaava ajantasalla.
Lisdrakentaminen Vl 3 214 kem2.

2.205.1 EKA-market
Asemakaava ajantasal la.

2.27a.3 Ent. Hankki jan talo I
Asemakaavan muutos.
Lisdrakentaminen lV n.2 100 kem2.

2.33.4 Ent. SOK:n konttori  nyk. Yri tystalo S
Suojeltava asemakaavalla.
Lisdrakentaminen | -  l l l  n. 1 500 kem2.

2.33.3 Ent .  SOK:n le ipomo r
Asemakaava ei ole ajantasalla.

2.33.2 Rakentamaton
Uudisrakentaminen l l l  -  lV n. 1 550
kem2

3.49.7 Seurahuone r
Asemakaavan muutos mahd. hankkeen

77



3.50.4

3.56.8

3.52.2

3.307

5.

5.509

5 .

IVLPY LIKE- JA PYsArdtrurlArrosrEN
ALUE

2.28.1,2, Ns. Kesoil in korttel i
3,4 Asemakaava muutettava rakennushankkeen

yhteydessd
Li iket i la t  l l  -  l l l  n .9  000 kem2.
Pysdk6int i  l l l  n. 15 000 kem2.

KH

yhteydessd.
Lisdrakentaminen VI n.4 000 kem2.

Nyk. Posti
Asemakaava ajantasal la.

Osuuspankki
Asemakaava ajantasal la.

Ravintola Karol i ina
Asemakaava pyrittdvd muuttamaan.
Lisdrakennusoikeus l l l  n. 600 kem2.

Ravintola Vanha Fiskari
ent. Huovisen sauna
Asemakaava ajantasalla.

Puistolan ranta, Meriniemi
Alueelle tulee laatia asemakaava.
Rakennukset tulee suojel la
asemakaavalla.

Ns. Valmetin alue
Alueelle tulee laatia uusi asemakaava,
uudisrakentaminen n, Vl l  n. 6 000 kem2

Nyk. ol jysataman luoteiskulma
Uudisrakennus max l l l  n .4  500 kem2

HOTELLIRAKENNUSTEN ALUE

Palotorninvuoren eteldpdrd Kaivokadun
varrel la
Asemakaavaa tulee muuttaa hankkeen
yhteydessd.
Uudisrakentaminen V n.8 000 kem2.

Pookinmden hotel l i
Uudisrakennus 112lV 213 B 500 kem2.

Tupakkavuori,  hotel l i
Asemakaava tulee laatia mahd. hankkeen
yhteydessd.
Uudisrakennus lV n. 10 000 kem2.

SATAMAA PALVELEVIEN LIIKE. JA
TOIMISTORAKENNUSTEN ALUE

Ruukinkadun Kirkkokadun kulma
Nyk. satama-alueen osa, r
On syytd muuttaa korttelialueeksi ja
samalla jatkaa Satamakatua Enso-Gutzeit
Oy:n port i l le ast i .
Uudisrakennus lV n. 3 500 kem2.

Lisdrakentaminen tulee sopeuttaa kaupunkikuvaltaan tdrke-
ddn ympdristoon.

Tontti on tdyteen rakennettu.

Pankkirakennus on merkittdvd aikansa edustaja kaupunkiku-
vassa, huomioitava toimenpiteitd harkittaessa.

Tontin vanhat rakennukset 2 kpl,  tul isi  mahdoll isuuksien mu-
kaan sdilytt66 (merkint€i S). Jos voimassa olevan asemakaa-
van sal l ima uudisrakentaminen kuitenkin toteutetaan, raken-
nusten purkaminen tulee tapahtua vasta tdssd yhteydessd.

Tontt ia on mahdoll ista laajentaa rantaan pdin, jos alueel le
kohdistuu uudisrakennushankkeita. l l  n. 1 000 kem2.

Pddrakennus ja ulkorakennukset 3 kpl,  tulee suojel la
asemakaaval la. Korjausten ja sisdti lojen mu utosten yhteydes-
sd tulee huolehtia alkuperdisten pi ir teiden ja raftennusosien
sekd ympdriston rakennelmien sdilyttdmisestd. Vanha puusto
huomioitava ympdristohankkeiden yhteydessd.

Mahdoll inen hotel l i tontt i  n.3 500 m2. Rakennus voi ol la myos
tornimainen.

Ainoa paikka ol jysataman alueel la, mihin voi rakentaa
l innoitusaluetta hAir i tsemAttd. Li i t tyy ldheisesti  ns. Valmetin
alueen rakenteeseen.

Afueen oh jee l l inen tehokkuus luku 6 =1-2,0 .
Vdhintddn 60 % kerrosalasta varataan myymdildi- ja
toimistotiloiksi. Kadun varren tilat tulee varata myynti- ja
palvelut i loiksi.

Korttel i in on ajateltu Kotkankadun tasolta l l  -  l l l  l i ikeosa ja
sen alle kaksi- tai kolmitasoinen pysdkointilaitos. Kortteli
toimii  Sokoksen- Ekan kauppakeskittymdn laajennusalueena.
Toden ndkoi nen toteuttam isajan kohta su ht. kau kana tu levai-
suudessa. Nykyisen kauppakeskuksen tdydentdmisen ja Pa-
lotorninvuoren pysdkdint i lai toksen jdlkeen..

Hotelli voidaan yhdistAA Palotorninvuoren pysdkdintilaitok-
seen. Hotel l in sataman puoleinen julkisivu Palotorninvuoren
jatkeena on osa kaupungin reunaa. Rakentaminen on so-
peutettava eri tyisel ld huolel la ympdristoon.

Otettu yleiskaavaan vastikdAn laaditun asemakaavan perus-
teel la. Rakennus sovitettava huolel la luonnonmaisemaan.

Mahdoll inen hotel l i  voidaan l i i t tdd urhei lukeskuksen
kehittdmiseen, jol loin hyodynnetdrdn pal lokentt ien, uimahall in,
maauimalan ja mahd. monitoimihal l in muodostama kokonai-
suus.

Huoltorakennus Ankkuri on merkittdvd aikansa edustaja
kaupunkikuvassa, huomioitava toimenpiteitd harkittaessa.
Viereisen trukkihal l in paikka tul isi  muuttaa perinteisel le
satama-alueelle. Paikalle voidaan sijoittaa satamaa palveleva
l i ike- ja toimistorakennus.

2.

5 .

5 .

KS

1 .
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ALK ASUIN., LIIKE. JA TOIMISTO.
RAKENNUSTEN ALUE

1 .18.3 Tukkukaupantalo
Asemakaava on ajantasalla.

1 .17.4 Apteekk i ta lo
Sdilyminen tul isi  turvata
asemakaavalla. Asemakaava uusittava.

1.15.6 Ns.  NAkin ta lo
ja elokuvateatteri  Kino Hall i
Suojeltava asemakaavalla.

1 .12.1 Ns.  Halosenta lo
Tulee suojella asemakaavalla.
Asemakaavan muutos rakennushankkeen
yhteydessd.
Lisdrakennus lV n. 1 300 kem2
(L 400 + A 900 kem2)

1.12.6 Yritystalo
Asemakaava ajantasalla.

1 .5 .1  Rauhan l i nna  S
Tulee suojella asemakaavalla,
asemakaava ei huomioi olevia
rakennuksia, si td tulee muuttaa.

1.12.3 Tontt i  rakentunut asemakaavan mukaan.

Alueen ohjeellinen tehokkuusluku 6 = 006 - 1, 8, 50 - 80 %
kerrosalasta varataan asuintiloiksi ja 20 - 5O "/" myymdld-
, toimisto-, palvelutiloiksi ja yhteiskdiytt<ion. Kadun var-
ren rakennusten katutaso on ensisijaisesti varattava
myymdld- ja palvelut i loiksi.

Korjausten ja sisdti lojen muutoslen yhteydessd tulee huoleh-
t ia alkuperdisten pi ir teiden ja rakennusosien sekd pihan ra-
kennelmien sdi lyttdmisestd.

Apteekkitalo on muutettunakin arvokas rakennus. Korjausten
ja sisdti lojen muutosten yhteydessd tulee huolehtia alkupe-
rdisten pi ir teiden ja rakennusosien sdi lyttdmisestd. Puura-
kennus ja piharakennus voidaan tarvittaessa korvata uudis-
rakentamisella, joka voi liittyd osaksi liikekeskustan laajen-
nusta.

Ndkintalo ja ent. Kino Hall i  ovat rakennustaiteel l isesti ja
ympdristollisesti arvokkaita. Korjauksissa ja sisdtilojen
muutosten yhteydessd tulee huolehtia alkuperAisten pi ir tei-
den, yksityiskohtien ja rakennusosien sdi lyttdmisestd.

ALI(r Halosentalo on torin ympdriston osana arvokas, korjauksissa
ja sisdti lojen muutoksissa tulee huolehtia alkuperdisten pi ir-
teiden ja rakennusosien sekd pihan rakennelmien sdi lyttdmi-
sestd. Alueen vanhat puurakennukset tulee mahdoll isuuksien
mukaan sailyttaa (merkintd S). Jos voimassa olevan asema-
kaavan sal l ima uudisrakentaminen kuitenkin toteutetaan, ra-
kennusten purkaminen tulee tapahtua vasta tdssd yhteydes-
sd. Lisdrakentaminen tulee sopeuttaa arvokkaaseen torin
ympdristoon eri tyisel ld huolel la.

Tdyteen rakennettu.

Rauhanlinna on rakennustaiteel l isesti  sekd kaupungintalon
ympdristdn osana arvokas rakennus. Korjauksissa ja mahd.
sisdti lojen muutoksissa tulee huolehtia alkuperdisten pi ir tei-
den ja rakennusosien sdilyttdmisestd sekd ulkona ettd sisdlld.

Tayteen rakennettu.

Rakentaminen tulee sopeuttaa eri tyisel ld huolel la Kirkkoka-
dun varren arvokkaaseen ympdristoon.

Vanha konttorirakennus vuodelta 1 898 Laivurinkadun varrel la
on raken n ustaiteel I isesti ja ymp€iristol I isesti arvokas. Korjat-
taessa ja sisdti loja mahd. muutettaessa tulee huolehtia alku-
perdisten piirteiden, yksityiskohtien ja rakennusosien sdilyttd-
misestd. Uudisrakentaminen tulee eri tyisel ld huolel la sopeut-
taa torin ja kaupungintalon arvokkaaseen ympdristoon.

Tonti t  tulee rakentaa ni in, ettA ne muodostavat kaupungin
reunan sataman suuntaan. Alhaal la toimistot i loja ja ylhaiei l la
asuint i loja. Rakennusmassojen al le mahtuu luontevasti  laaja
paikoitustaso.

Tonti l la oleva ent. Tukkukaupan varasto v. 1931,
kult tuurihistorial l isesti  ja ympdristol l isesti  arvokas. Korjauksia
ja mahd. sisdti lojen muutoksia tehtdessd tulee huolehtia al-
kuperdisten pi ir teiden, yksityiskohtien ja rakennusosien sekd
pihan rakennelmien sdi lymisestd. Lisdrakentaminen, uudeksi
nykyaikaa edustavaksi osaksi kaupungin reunaa.

Tontti voidaan tu levaisu udessa ottaa kau pu n ki rakentam isen
piir i in. Rakennusmassa kadun varteen,uudeksi nykyaikaa
edustavaksi osaksi kaupungin reunaa.

lsompi talo kadun varressa ja kulmassa on kaupungin reu-
nan jatkoa. Pienempi rakennus pihal la kal l ion paai l la. Paikoi-
tus voidaan helposti jair jestaiai kal l ioon tai pihal le kahteen ta-
soon.

S,

1.129.15, Asemakaavaa tulee muuttaa mahd.
16 rakennushankkeen yhteydessd.

Uudisrakennus lV 7 200 kem2
( 1 3 2 0 0 + A 4 0 0 0 )

1 . 6 . 8

1 . 6 . 4

1 . 7 . 3

't .7.4

Rakentamaton tontti
Asemakaava ajantasalla.
Uudisrakennus lV 2 500 kem2.

Ent. Kotkanrauta
Vanha konttorirakennus S
Sdilyminen tul isi  turvata.
Asemakaavaa tulee muuttaa.
Uudisrakennus lV n .3  800 kem2
( 1 9 0 0 + A 2 9 0 0 k e m 2 )

Satamalaitos
Ent. Tukkukaupan varasto S
Rakennuksen sdi lyminen tul isi  turvata
asemakaavalla. Asemakaava lulee
muuttaa.
Uudisrakennus V 3 800 kem2
( 1 7 0 0 + A 3 1 0 0 ) S 9 0 0

Satamalaitos
Asemakaavaa tulee muuttaa.
Uudisrakennus V 4 400 kem2
( 1 8 0 0 + A 3 6 0 0 k e m 2 )

Asemakaavaa on syytd muuttaa
kaupunkikuval l isista syistd.
Uudisrakennus V 3 600 kem2
(L 700 + A 2 900) ja l l l  -  lV A 1 200
kem2

1 . 7 . 7
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2.20.3 SYP:n tontti, pankkirakennus r Tontin kautta maan alla voidaan johtaa kauppakdytdvd
Asemakaavaa tulee mahdollisesti Palotorninvuoren pysiikointilaitoksesta edelleen Ruotsin-
muuttaa. salmenkadun alta viereiseen liikekortteliin ja sitd kautta
Uudisrakennus, ma + | -  l l  L 1 500 kem2 edelleen kappakeskukseen. Samalla tonti l le voidaan ra-

kentaa I isdtdr I i i keti laa Ruotsi nsal men kad u n varteen.

2.20.2 Asemakaava on ajantasalla.

2.20.1 Ent. Posti talo S Muutoksista huol imatta Sibel iuksen puiston ympdriston
Rakennuksen sdi lyminen tul isi  turvata osana arvokas rakennus. Korjauksia ja mahdoll isia sisdti lo-
asemakaavalla. jen muutoksia tehtdessd tulee huolehtia alkuperdisten pi ir-

teiden, yksityiskohtien ja rakennusosien sekd piharaken-
nelmien sdilyttdmisestd.

2.24.2 Jugendtalo S Rakennus osa Sibel iuksen puiston ympdriston osana arvo-
Tulee suojella asemakaavalla. kas. Korjauksia ja mahdollisia sisdtilojen muutoksia tehtd-
Lisdrakennus Kaivokadun varrel le. essd tulee huolehtia alkuperdisten pi ir teiden, yksityiskoh-
V n. 1 000 kem2 tien ja rakennusosien sekA piharakennelmien sdilyttdtmi-
(L 200 kem2 + A 800 kem2) sestd. Lisdrakennus on erityiselld huolella sopeutettava Si-

beliuksen puiston arvokkaaseen ympdrist6on.

2.24.5 Asemakaava ajantasalla.

2.25.4 Asemakaava muutettava vastaamaan I siipirakennuksen rak.oikeus poistetaan. Kirkko sdilytetddn
olevaa t i lannetta. ja si l le osoitetaan oma alue. Tornitalo ennallaan.

2.25.5 Asemakaava on ajantasalla.

2.25.6 Asemakaavaa voidaan muuttaa mahd. Kotkankadun varrella rakennusta voidaan korottaa
l isdrakennushankkeen yhteydessd kaupunkikuval l isista syistd.
V A 1 2 0 0 k e m 2

2.25.6 Pispala S Pispala on Kirkkopuiston ympdristdn osana arvokas. Korja-
Rakennuksen sdi lyminen tul isi  turvata uksia ja mahdoll isia sisdti lojen muutoksia tehtdessd tulee
asemakaavalla ja muutlaa asemakaava huolehtia alkuperdisten piirteiden, yksityiskohtien ja raken-
vastaamaan olevaa tilannetta, nusosien sekd pihan rakennelmien sdilyttdmisestd.

2.25.2 Asemakaava vastaa olevaa tilannetta. Peruskorjauksen yhteydessA tulisi oleva rakennus parantaa
ulkoasultaan niin, ettd se paremmin sopii arvokkaaseen
Kirkkopuiston ympdristodn.

2.209.2 Ns. Pankkitalo S Pankkitalo on ympdriston osana arvokas. Korjauksia ja
Tulee suojel la asemakaavalla. mahdoll isia sisdti lojen muutoksia tehtdessd tulee huolehtia

alkuperdisten pi ir teiden, yksityiskohtien ja rakennusosien
sekd pihan rakennelmien sdi lyttdmisestd.

2.31.11 Asemakaavaon ajantasal la.

2.91.3 Asemakaava on ajantasalla. Uuden rakennuksen tulee olla kaupunkirakennetta tdyden-
Lisdrakentaminen V 3 100 kem2 tdvd ja kaupunkikuvaa parantava oman aikansa edustaja.
1 6 0 0 + A 2 5 0 0 )

2.91.2 Asemakaava on ajantasal la. Uudisrakennuksen tulee ol la kaupunkirakennetta tdydentd-
Lisdrakentaminen V 1 700 kem2. vd ja kaupunkikuvaa parantava oman aikansa edustaja.

2.92.2 Ent. Puhelinyhdistys S Rakennus on rakennustaiteel l isesti ja ympdristol l isesti  ar-
Asemakaava on ajantasalla. vokas. Korjauksia ja mahdollisia sisdtilojen muutoksia teh-
Lisdrakentaminen V 4 800 kem2 t6essd tulee huolehtia alkuperdisten piirteiden, yksityiskoh-
(L 2 0OO + A 2 800) t ien ja rakennusosien sekd pihan rakennelmien sdi lyttdmi-

sestd. Uusi rakennus tulee ol la kaupunkirakennetta tdyden-
tdvd kaupunkikuvaa ja parantava oman aikansa edustaia.

2.O2.9 Asemakaava on ajantasalla. Uudisrakentamisen tulee olla kaupunkirakennetta tdyden-
Uusi rakennus V 6 000 kem2 tdvd kaupunkikuvaa parantava oman aikansa edustaja.
( 1 1 2 0 0 + A 4 3 0 0 )

2.27.1 Vuorelankulma S Vuorelankulma on rakennustaiteel l isesti  ja Kirkkopuiston
Rakennus suojeltava asemakaavalla. ympdristdn osana arvokas. Korjauksia ja mahdollisia sisdti-

lojen muutoksia tehtAessd tulee huolehtia alkuperdisten
pi ir teiden, yksityiskohtien ja rakennusosien sekd pihan ra-
kennelmien sdi lyttdmisestd.

2.22.1,2 Merikotka S Merikotka on Kirkkopuiston ympdristdn osana arvokas.
Rakennus tulee suojella asemakaavalla. Korjauksia ja mahdollisia sisdtilojen muutoksia tehtdessA

tulee huolehtia alkuperdisten pi ir teiden, yksityiskohtien ja

80



rakennusosien sekd pihan rakennelmien sdi lyttdmisestd,
Tdydentdvd rakentaminen tulee sovittaa ympdristoonsd si-
ten, ettii se eheyttdd korttelin hahmoa, vapauttaa pihatilaa
esim. portaittain kohoavana talon pEitityihin liittyen. Puura-
kennukset tulee sdilyttdA paikalla kunnes tdydentdvdr raken-
taminen tapahiuu.

2lLR VR:n asuinrakennus S Asuinrakennus 2O-luvulta on ympdristol l isesti  merkit tdvd.
Satamakatu 2 Korjaus- ym. toimenpiteet ks. alusta ohje K.
Sdilyminen tul isi turvata Uudisrakentamisen tulee muodostaa kaupungin reunaa.
asemakaavalla. Sen tulee oman aikansa edustajana tdydentdd ja parantaa
Uudisrakennus lV 1 600 kem2 kaupunkikuvaa.
( 1 4 0 0 + A 1 2 0 0 k e m 2 )

2.LR VR-alue ent. Tavara-asema Uudisrakentamisen tulee muodostaa kaupungin reunaa.
Asemakaavan muutos. Sen tulee aikansa edustajana ldydentddi ja parantaa kau-
Uudisrakentaminen V 5 500 kem2 punkikuvaa.
( 1  1 1 0 0 + A 4 4 0 0 k e m 2 )

2.95 Korttel i  Alban marina Rakentamisen tul isi  sopeutua rantamaisemaan.
Asemakaava on uusi.
Rakennettu L 5 000 ja A 3 000 kem2
Rakentamatta L 600 ja A 9 000 kem2
Ent. Vdrtsildn levy- ja kattilapaja Korjaus ym. toimenpiteet ks. alusta ohje K.
katujulkisivut suojeltu S

3.49.3 Kotkan Keskus S Rakennustaiteel l isesti ja Sibel iuksen puiston ympdriston
Suojeltava asemakaavalla. osana arvokas. Ohje korjauksista jne. ks. alusta kohta K.
Asemakaavan muutos. Lisdrakennus tulee erityiselld huolella sopeuttaa arvokkaa-
Lisdrakennus V 1 200 kem2 seen ympdristoon, oman aikakautensa kerrostumana.
( 1 2 0 0 + A 1 0 0 0 k e m 2 )

314918 Nyk. huoltoaseman tontt i  Tdydentdvd uudisrakentaminen tulee eri tyisel ld huolel la so-
Asemakaavan muutos peuttaa arvokkaaseen lsonpuiston ympdristoon, oman ai-
Uudisrakennus l l  -  V 3 700 kem2 kansa kerrostumana.Mahdoll inen maanalainen pysdkoint i-
(L 800 + A 2 900 kem2) laitos.

3.49.5 Asemakaava tulee muuttaa vastaamaan Piharakennus ei ole kaavan mukainen.
olevaa t i lannetta.

3.50.2 Kotkanl inna S Kotkanl inna ja ent. Kino Palatsi ovat rakennustaiteel l isesti ja
ja ent. elokuvateatteri  Kino Palatsi Sibel iuksen puiston ympdriston osana arvokkaita. Korjaus
tulee suojel la asemakaavalla. ym. toimenpiteet ks. alusla ohje K.
Asemakaavan muutos TdydentdvA rakentaminen mahdollista Kaivokadun varteen.
mahd. l isdrakennus Vl 1 200 kem2 Rakentaminen tulee eri tyisel ld huolel la sopeuttaa arvokkaa-
(L 200 + A 1 000 kem2) seen Sibel iuksen puiston ympdrist66n.

3.50.1 Asemakaava on ajantasal la.

3.56.3 Li iket i lan l isArakentaminen on Lisdrakentaminen pihan suuntaan tai laajennus toiseen ker-
mahdoll ista. Asemakaavan muutos rokseen.
I L 300 kem2

3.56.2 Li iket i lan l isArakentaminen, Lisdrakentaminen pihan suuntaan tai laajennus toiseen ker-
Asemakaavan muutos I L 550 kem2. rokseen.

3.56.1 Li iket i lan l isArakentaminen. Lisdrakentaminen pihan suuntaan tai laajennus toiseen ker-
Asemakaavan muutos I L 450 kem2. rokseen.

3.57.1 Lisdrakentaminen mahdoll ista. Keskuskadun puolel le yksi kerros l isAd. Koulukadun varteen
Asemakaavan muutos, maxVl 3 200 kem2. Vl. Rakeniaminen tulee sopeuttaa kaupunkikuvaa eheyttd-
(L 500 + A2700 kem2) en, korttel in mittakaavaan.Puurakennus tulee sdi i lyttdrd pai-

kal laan kunnes rakentamiseen ryhdytddn. Suositel laan si ir-
rettdvdksi uuteen paikkaan.

3.57.4 Meritorni S Meritorni on ympdristonsd osana arvokas.
Tulee suojella asemakaavalla. Korjaustoimenpiteet ym. ks. alusta ohje K.

3.57.3 Ent. Sddstopankin talo Siipirakennusta Kotkankadun varrella voisi korottaa ja jatkaa
esim. katetuiksi autopaikoiksi,  kaupunkikuvaa parantaen,

3.48.1 Rakentamalon Uudisrakentaminen tulee sopeuttaa kaupunkikuvaan.
Asemakaava on syytd muuttaa.
Uudisrakennus lV 3 800 kem2
( 1 8 0 0 + A 3 0 0 0 k e m 2 )
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3.58.5 Asemakaava on ajantasalla.

3.58.4. Ent. lso Vi l le Li iket i lat voivat ol la kdytdssd tai ne voidaan myos poistaa.
Tonti l le Koulukadun puolel le voidaan Rakennus on sopeutettava kaupunkikuvaan.
sijoittaa kerrostalo V A 2 400 kem2

5.509 Ns. Valmetin alue, Li iket i lat suositel laan si joi tettavaksi keskeisesti  alas
Alueelle tulee laatia uusi asemakaava. tasaisel le alueel le, keskeisen puiston kulmaan.
L 13 000 kem2

AK ASUINKERROSTALOJEN ALUE Alueen oh jee l l inen tehokkuus luku 6 = 0 ,5  - '1 ,0 .
Kerrosalasta 90 % asumistiloja ja muita (liike-, palvelu-
ja yhteistid tiloja) 10 % kerrosalasta.

1.7.1 Asemakaava ajantasalla Tdyteen rakennettu.
1 . 7 . g , g  "  "
1 . 7 . 6  "  "
1 . 7 . 1 0 , 1 1  "
1 .7 .2  t ' ,  "
1 . 1 8 . 6  "  "
1 .18 .7  "  "
1  . 1 8 . 9  "  "
1 . 1 8 . 1  "  "
1 . 1 7 . 1  "  "
1 . 1 7 . 2  "  "

1.17.3 Tdydentdvd rakentaminen mahdoll ista. Tdydentdvd rakentaminen Vuorikadun puolel le. Tulee so-
Asemakaavanmuutoshankkeenyhteydessd. peuttaaympdristdon.
l V A 1 0 0 0 k e m 2

1.17.1 Asemakaava on ajantasal la. Tdyteen rakennettu.
1 . 6 . 1  "  "

1.6.2 Asuinkerrostalo Vuorikatu 1 S Rakennus on ympdristdn osana arvokas. Korjaus ym. toi-
Tulee suojella asemakaavalla. menpiteet ks. alusta ohje K.
Asuinkerrostalo Ruukinkatu 11, r Rakennus on aikansa edustajana merkit tdvd, huomoitava
tulee palauttaa asemakaavaan. toimenpiteitd harkittaessa.

1.5.3 Asemakaava vastaa nykyti lannetta. Huolehdittava puurivin istut iamisesta Keskuskadun puolel le.

1.5.4 Asemakaava on ajantasal la. Huolehdittava puurivin istuttamisesta Keskuskadun puolel le.

1.4.1,5,11 Korttel in asemakaava vastaa Suositel laan puiden istuttamista korttel in avoimiin kulmiin.
12,14,15, nykyti lannetta.
1 6 , 1  I

1.12.4 Lisdrakentaminen Lisdrakentaminen l tdkadun varteen.
Asemakaavan muutos hankkeen yhteydessd
I L240 kem2

1.12.5 Asemakaava ajantasalla. Tdyteen rakennettu.

1.3.1,2, Asemakaava ajantasal la Taiyteen rakennettu.
3 ,4

1.3.5 Uudisrakentaminen Tontt i  voidaan rakentaa samaan tehokkuuteen kuin korttel in
Asemakaavan muutos hankkeen yhteydessd muut tontit. Rakentaminen sopeutettava kaupunkikuvaan.
l V A 1 2 6 O k e m 2

1.2.9 Kotka-koti Tdyteen rakennettu.
Asemakaava on ajantasalla.

1.1.7 Asemakaava on ajantasal la. Tdyteen rakennettu.

1.13a.21, Kotolat, 3 rakennusta S Ympdriston kannalta tdrkedt rakennukset, osa lsonpuiston
22,23 Sdilyminen tul isi  turvata ympdristod. Korjaus ym. toimenpiteet ks. alusta ohje K.

asemakaavalla. Pihojen, autopaikkojen ym. jeirjestelyt tulisi selkeyttdd.
Asemakaava nykyajan muotoon.

1.13a.20 Kotkan Puistotalo S Rakennustaiteel l isesti  ja ympdristol l isesti  arvokas rakennus,
Tulee suojella asemakaavalla. osa lsonpuiston ympdristod. Korjaus ym. toimenpiteet ks.
Asemakaava nykyajan muotoon. alusta ohje K. Pihan autopaikka- ym. jairjestelyt tulisi sel-

keyttdd.
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1 .13a.9 Torn i ta lo
Tulee suojella asemakaavalla.
Asemakaava nykyajan muoloon.

1.13a.25 Ti i l i talo
Tulee suojella asemakaavalla.
Asemakaava nykyajan muotoon.

1.14.3 Kerrosta loRuots insa lmenkatu2
Sdilyminen tul isi  turvata
asemakaavalla.
Asemakaava nykyajan muotoon.

1.14.4 Uudisrakennus
Asemakaava muutettava hankkeen
yhteydessd.
V A 3 6 0 0 k e m 2

1 .130. Enso-Gutzeit in pyt inkien alue
Asemakaava vastikddn muutettu ja
ajantasal la. Lisdrakentaminen l l l
12 920 kem2 (L 500 + A 12 42O kem2)

2.202.5 Asemakaava vastaa olevaa tilannetta.

2 .31.1,2  Huov i lan ker rosta lo  ja
viereinen rakennus
Rakennusten sdi lyminen tul isi  turvata
asemakaavalla.

2.31.1 Asemakaava ajantasal la

2.27.3 Ahlqvist in talo
Rakennus on pddtetty suojella
asemakaavalla.

2 .27.4 Ent .  VR:n ta lo

2.27.5 Uudisrakentaminen
Asemakaava muutettava
Yht. A 210O kem2
l l l A 9 0 0 + l V A 1 2 0 0 k e m 2

2.35.1,2  Asemakaavauus i t tu
Uudisrakennus V 5 100 kem2
( A 3 4 0 0 + A 1 7 0 0 k e m 2 )

2.43.7, B Asemakaava uusit tu.
Uudisrakennus V 6 700 kem2
( A 3 4 0 0 + A 3 3 0 0 k e m 2 )

2.43.10 Asemakaava uusit tu.
Uudisrakennus V 3 600 kem2
( A 1 7 0 0 + A 1 9 0 0 k e m " )

2.43.4 Tul l imiesten talo S
Sdilyminen tul isi  turvata
asemakaavalla.

2.45.3 Opettajien talo S
Asemakaava on ajantasalla.

2.45.4 Pelastusarmeijan tontti S
Asemakaava on ajantasalla.
Tdydennysrakentaminen V A 1 900 kem2

2.45.6 Asemakaava ajantasalla
Uudisrakennus, V - Vl A 4 7O0 kem2

2.45.5 Puurakennus
Asemakaava on ajantasalla.

Raken n ustaiteel I isesti ja ympdristol I isesti arvokas raken n us,
osa lsonpuiston ympdristod. Korjaus ym. toimenpiteet ks.
alusta ohje K. Pihan autopaikka- ym. jdrjestelyt tul isi  sel-
keyttdidi.

Rakennustaiteellisesti ja ympdristollisesti arvokas osa
lsonpuiston ympdristdd. Korjaus ym. toimenpiteet ks. alusta
ohje K. Pihajdrjestelyt tulisi selkeyttdd.

Rakennus on ympdristdl l isesti  arvokas. Korjaus ym. toimen-
piteet ks. alusta ohje K^ Ruotsinsalmenkadun puurivi  tul isi
osittain uusia ja tdydentdd.

Rakennus tulee sopeuttaa arvokkaaseen ympdristoon. Ton-
tilla olevat kaksi poistuvaa rakennusta tulee sdilyttdd, kun-
nes rakentaminen toteutetaan. Rakennusten si ir tdmistd uu-
teen paikkaan suositel laan.

Pytinkien korjaus ym. toimenpiteet ks. alusta ohje K.

Koulukadun puolel le tul isi  istuttaa puurivi .

Raken nu kset ovat ym paristol I isesti arvokkaita. Korjaus ym.
toimenpiteet ks. alusta ohje K.

Rakennus on rakennustaiteel l isesti  ja historial l isesti  arvokas
ja samalla osa Kirkkopuiston arvokasta ympdristoA. Korjaus-
ym. toimenpiteet ks. alusta ohje K.

Rakennus on huomattava aikakautensa edustaja kaupunki-
kuvassa. Asia tulee huomioida toimenpiteitd harkit taessa.

Tonti l la oleva puurakennus tulee sdi lyttdd, kunnes
uudisrakentaminen toteutetaan. Si ir toa toiseen paikkaan
suositel laan, Uudisrakentaminen tulee eri tyisel ld huolel la
sopeuttaa arvokkaaseen Ki rkkopu iston ym pdristoon.

Muodostaa kaupungin sisddntulon reunaa. Tulee ol la kau-
punki kuvaa eheyttdvd, aikansa edustaja.

Muodostaa kaupungin sisddntulon reunaa. Tulee ol la kau-
punkikuvaa eheyttdvd, aikansa edustaja.

Uudisrakentaminen tulee sopeuttaa ympdrist6onsd vanhaan
kaupunkirakenteeseen, uutena aikansa edustajana kaupun-
kikuvassa.

Rakennus on ympdristollisesti merkittdvd. Korjaus ym.
toimenpiteet ks. alusta ohje K.

Korjaus ym. toimenpiteet, ks. alusta ohje K.

Oleva puurakennus. Korjaus ym. toimenpiteet ks. alusta
ohje K. Tdydennysrakentaminen tulee sopeuttaa huolel l ises-
t i  vanhaan ympdrist6on.

Puurakennus tulee sei i lytt i idL si ihen asti ,  kunnes uudisraken-
tam i nen tote utetaan. S i i rtdm istai suositel laan.
Muodostaa kaupungin sisddntulon reunaa. Tulee ol la kau-
punkikuvaa eheyttdvd, aikansa edustaja.

Korjaus ym. toimenpiteet ks. alusta ohje K.
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2.127.7 Puurakennus
Asemakaava on ajantasalla.

2.127.8 Asemakaavaonajantasal la.
Uudisrakennus l l l  A 1900 kem2

,2.95.11 Nyk.  Energ ia la i tos
Korjaamo, varikko
Uudisrakentaminen lV A n. 14 000 kem2

3.50.3 Asemakaava vastaa olevaa tilannetta.

3.56.6 Lisdrakennus
I L 420 kem2

3.56.7 Rakennus
Asemakaava on ajantasalla.

3.55,1 - 6 Asemakaava vastaa olevaa tilannetta.

3.51.1 - 4 Asemakaava vastaa olevaa tilannetta.

3.47.12-14 Asemakaava vastaa olevaa tilannetta.

3.52.1, 3, Asemakaava vastaa olevaa tilannetta.
4
3.53.5, 6 Asemakaava vastaa olevaa tilannetta.

3.54a.1, Asemakaavavastaaolevaati lannetta.
2 , 4 , 5

3.54a.3 '  Rakennus
Nykyinen puisto, tul isi  palauttaa
kerrostalotontiksi.

3.305.8 Asemakaava on ajantasalla.

3.54.2,4,5 Asemakaava on ajan tasalla.

3.58.2,8 Asemakaavaonajantasal la.
3 .46.12 "
3 . 3 0 1 , 1 , 4 ,  "
I
3.301.6 Asemakaavaajantasal la.

Uudisrakennus lll A 850 kem2

3,301.7 K iv i ta lo
Rakennuksen sdi lyminen tul isi  turvata
asemakaavalla.

3.302.1,2 Asemakaava on ajantasalla.
3 .303 .1 ,2 ,  "
6
3.304. Tontin 2 rakennukset

Asemakaava vastaa olevaa tilannetta.

3.305.1,2, Asemakaava on ajantasal la.
I

S Korjaus ym. toimenpiteet ks. alusta ohje K.

Muodostaa kaupungin sisdidntulon reunaa. Tulee ol la kaupu-
kikuvaa eheyttdvd, aikansa edustaja.

Toteutetaan vasta siind vaiheessa, kun korjaamo- ja
varikkotoiminta mahdoll isesti  si i rretddn muualle.

Kapteenin kadun puolel le tul isi  rakentaa si ipirakennus kau-
punkikuvaa parantamaan.

r Rakennus on merkittdvd aikakautensa edustaja kaupunkiku-
vassa. Tulee huomioida toimenpiieitd harkittaessa.

Kotkankadun puolel le tul isi  istuttaa puurivi .

Tyomiehenkadun puolel le tul isi  istuttaa puurivi .

Tontilla 1 oleva rakennus tulee sdilyttdd siihen asti kunnes
rakentaminen tapahtuu. Si ir tdmistd suositel laan.

r Paikalla oleva rakennus vuodelta 1937 on aikansa edustaja
kaupunkikuvassa. Tulee huomoida toimenpiteitEi harkittaessa,

Kotkankadun puolel le tul isi  istuttaa puurivi .

Rakentaminen tulee sopeuttaa ympdristoon"

S Rakennus on ympdriston kannalta merkittdvd. (orjaus ym.
toimenpiteet ks. alusta ohje K. Myos tontilla olevat
puurakennukset voivat haluttaessa sdilyd.

r Tontin 2 rakennukset ovat aikansa edustajia kaupunkikuvas-
sa. Tulee huomoida toimenpiteitd harkittaessa.

4.38.6,7 Ns. Virkamiestalot r Rakennukset ovat merkittdvid aikakautensa edustajia
Asemakaava on ajantasalla. kaupunkikuvassa. Tulee huomoida toimenpiteitdi harkittaessa.

4.38.4,5 Lisdrakentaminen mahdolista, Lisdrakentaminen tulee sopeuttaa huolella olevaan ympdris-
asemakaavan muutos toon.
l V A 1 2 0 0 + A 1 2 0 0 k e m 2

Rakennu kset ovat merkittdvid ai kakautensa ed ustaj ia
4.66.1,4, Rakennukset r ympdristossddn. Tulee ottaa huomioon toimenpiteitdt harkit-
5,6 Asemakaava vastaa olevaa tilannetta. taessa.

4.68.7 Rakennus r Rakennus on merkittdvd aikakautensa edustaja ympdristos-
Asemakaavan muutos vireilld. sAdn. Tulee ottaa huomioon toimenpiteitd harkittaessa.

4.68.2,3,4 Rakennukset r Rakennukset ovat merkittdvid aikakautensa edustajia
Asemakaava vastaa tilannetta. kaupunkikuvassa. Tulee ottaa huomioon toimenpiteitd har-

kittaessa.
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4.65.4,5, Rakennukset r Rakennukset ovat merkittdvid aikakautensa edustajia
6,9,10,11, Asemakaava vastaa t i lannetta. kaupunkikuvassa. Tulee ottaa huomioon toimenpiteitd har-
12,13 kittaessa.

4.65.2 Asemakaava on ajantasalla.

4.65.1 Asemakaava on ajantasalla. Rakentaminen tulee sopeuttaa ympdristoon.
Uudisrakentaminen lV - V A 3 600 kem2

4.64b.3 Rakennus r Rakennus on merkiltdvd aikakautensa edustaja ympdristos-
Asemakaava vastaa tilannetta. sddn. Tulee ottaa huomioon toimenpiteitti harkittaessa.

4.122. Asuinkerrostalot 2 kpl S Rakennukset ympdriston kannalta merkittdvid. Korjaus ym.
Sdilyminen tul isi turvata toimenpiteet ks. alusta ohje K. Asuinkerrostaloi l le oma alue.
asemakaavalla.

4.130 Asemakaava vastaa tilannetta. Kaava tulisi kuitenkin muuttaa nykymuotoon.
4.132 "  

t l

4.131 "  "
4 .133  "  "

5.509 Ns. Valmetin alue Alue tulee suunnitel la siten, ettd kontakti  rantaan korostuu.
Alue tulee suunnitella kokonaisuutena. Ldnteen viettdvd rinne tulee kiiyttAA tehokkaasti hyvtiksi.
Uudisrakentaminen l l l  -  lV A 56 000 - Rantamaiseman vi imeistely on tdrked. Li ikennevdyldt, ranta-
67 000 kem2 tie ja mdeltd alas nykyiselld paikalla. Keskeinen rakennettu

puisto rantaan liittyen.

5.84.7 Rakentamaton tontti Tontti tulisi asemakaavasta poiketen jdttdd ympdristollisistd
syistA rakentamatta.

AP ASUINPIENTALOJEN ALUE Alueen ohjeel l inen tehokkuusluku 6 ( 0,5. 10 % kerros-
alasta voidaan kdiyttdidi ty<itiloiksi.

1 .18.8 Tschedajeff in talo S Korjaustoimenpiteet ks. alusta ohje K.
Asemakaava on ajantasalla.

1.15.1 Nyk. teatterin toimisto S Rakennus on lsonpuiston ympdristdn osana arvokas.
Tulee suojella asemakaavalla. Korjausloimenpiteet ks. alusta ohje K.

Tonti I la on teatteri n laajennusmahdoll isu us.

1.15.7 Papinkadun puutalot, 2 kpl S Rakennukset ovat lsonpuiston ympdriston osana arvokkaita.
Tulee suojella asemakaavalla. Korjaus ym. toimenpiteet ks. alusta ohje K.

Tontin perdl ld on t i laa teatterin mahd, laajennuksel le.

2.32.1 Puurakennus S Korjaus ym. toimenpiteet, ks. alusta ohje K.
Suojeltu asemakaaval la.

2.32.4 Pddrakennukset,2 kpl S "
ja piharakennukset
Suojeltu asemakaavalla.

2.35.2 Puurakennus S
Suojeltu asemakaavalla.

2.35.4 Villa Jensen S Sr-merkintd tulee lisdtd myos katuvarressa olevaan pihara-
Suojeltu asemakaavalla. kennukseen. Korjaus ym. toimenpiteet, ks. alussa ohje K.

2.45.5 Puutalo v. 1907 S Korjaus ym. toimenpiteet, ks. alusta kohta K
Suojeltu asemakaavalla.

2.41.1-5 Puutalot 5 kpl /S "
Suojelu huomioitu asemakaavassa.

2.40.1-6 Puutalot 6 kpl /S "
Suojelu huomioitu asemakaavassa.

2.42.1-3 Asemakaavaonajantasal la.
2 .36 .1 -5  "
3 .47 .9 ,10 ,  "
16 ,17

3.46.1 Puurakennus S Rakennus on ympdristdn osana arvokas. Korjaus ym. toi-
Sdi lyminen tul isi turvala menpiteet, ks. alusta ohje K,
asernakaavalla.
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3.46.9-11 Asemakaavaon ajantasal la.

3.46.3 Wasiljeffin talo S Korjaus ym. toimenpiteet, ks. alusta ohje K
Suojeltu asemakaavalla.

3.46.11 Puurakennus S Korjaus ym. toimenpiteet, ks. alusta ohje K.
Suojeltu asemakaavalla.

3.305.3-6 Museokadun puutalot S "
' Suojeltu asemakaavalla.

3.303.3,6 Asemakaavaonajantasal la.

5.117. ll-kerroksiset puurakennukset S Rannukset ovat ympdriston osana arvokkaita. Korjaus ym.
5 kpl.  Sri i lyminen tul isi turvata toimenpiteet, ks. alusta ohje K.
asemakaavalla.

5. Puistolan pientaloalue /S Korvaava ja tAydentAvii rakentaminen tulee nykyistd parem-
Suojelu huomioitu asemakaavassa. min sopeuttaa ympdristoon ja mittakaavaan.

Y/ALK YLEISTEN RAKENNUSTEN ALUE Jol le voidaan si joi t taa rajoitetust i  asuin- ja l i iket i loja.

5.509 Alue tulee suunnitel la kokonaisuutena. Alue tulee suunnitel la siten, ettd rannan ldheisyys korostuu.
Uudisrakentaminen Alueen tulee muodostaa oma erityinen ndkyvd osa ympdris-
IVY 15 000 - 20 000 kem2 tdddn.

Y YLEISTEN RAKENNUSTEN ALUE

2.LR VR:n varikkoalue Alue on reservialuetta mahdoll isia yleisid rakennuksia var-
Uudisrakentaminen ten. Alue vapautuu kiiyttdon varikon siirryttyd muualle. Alu-
11- lV 15 000 - 30 000 kem2. eeseen voidaan l i i t tdd suuret paikoitusalueet.

3.58.1-4 Ns. Museokadun alue Alue on reservialuetta mahdoll isia yleisid rakennuksia var-
Uudisrakentaminen ten. Kaava laaditaan hankkeen yhteydessd.
ll - lV n. 5 000 kem2 Puurakennukset tulee purkaa vasta uuden kdytdn toteutues-

4.64b.1,2  Ns.  Fuks inn i i tyn arue 

sa '  s i i r toa suos i te l laan '

Uudisrakentaminen
l l  -  lV  n .5  000 kem2

YH HAI.LINTO. JAVIRASTORAKENNUSTEN
ALUE

1.9.8 Satamakonttori S S Sekd puuosa (S) ettd kiviosa (S) ovat rakennustaiteellisesti
Rakennukset tulee suojella ja ympdristdllisesti arvokkaita.
asemakaavalla. Korjaus ym. toimenpiteet, ks. alusta ohje K.

1.6.5 Lisdrakentaminen Rakentaminen tulee sopeuttaa huolel la ympdristoon.
IVY  n .800  kem2

1.10.5 Nyk. Rahatoimisto S Korjaus ym. toimenpiteet, ks. alusta ohje K.
Suojeltu asemakaavalla.

1 .10.6 Valt ion virastotalo
Asemakaava ajantasalla.

1.11.1 Kaupungintalo S Rakennus on rakennustaiteel l isesti  ja ymptir iston osana ar-
Suojeltava asemakaavalla. vokas. Korjaus ym. toimenpiteet ks. alusta ohje K.

1.129.8 Poli isi lai tos
Asemakaava vastaa tilan netta.

S. Merivartiolaitos, Puistola Ranta-aluetta ei tulisi endd laajentaa.
Asemakaava vastaa ti lannetta.
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YO OPETUSTA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN
ALUE

2.25.3 Kotkan Lyseo
Suojeltava asemakaavalla.

2.201.2 Keskuskoulu
, Suojeltava asemakaavalla.

2.39.1 Ammatt ikoulu
Asemakaava tulee muuttaa.

3.48.8 Toivo Pekkasen koulu
Asemakaava on ajantasalla.

3.49.2 Ent. Suomen Pankki
Suojeltava asemakaavalla

4.122.1 Koteko l ,  l l ,  l l l
Sdi lyminen tul isi  turvata
asemakaavalla.

4.69.1 , Ent. Tyttdlyseo
Sdilyminen tul isi  turvata
asemakaavalla.

4.70.5 Haukkavuoren koulu
Lisdrakentaminen
IVY  n .2  500  kem2

5.125.5 Merenkulkuoppilaitos
Asemakaava on ajan tasalla.

5.129.1 Opetusalue rannassa

S Rakennustaiteel l isesti ja kirkon ympdristdn osana arvokas.
Korjaus ym. toimenpiteet ks. alusta ohje K.

S Rakennustaiteel l isesti ja ympdristol l isesti  arvokas rakennus.
Korjaus ym. toimenpiieet ks. alusta ohje K.

Osa asemakaavatontista, nykytilannetta vastaten, tulee
muuttaa takaisin puistoksi,  ympdristol l is istd syistd.

Koulun pihan ja Kymenlaakson kadun al le voidaan si joi t ta
pysdkdintilaitos.

S Rakennustaiteel l isesti ja Sibel iuksen puiston ympdriston
osana arvokas. Korjaus ym. toimenpiteet, ks. alusta ohje K.

S Ympdristossiiiin arvokas koulukompleksi,
Korjaus ym. toimenpiteet, ks, alusta ohje K.

S Ympdriston osana arvokas.
Korjaus ym. toimenpiteet, ks. alusta ohje K.
Osa tontista puistoalueeksi,  Puutarhakadun pddssd.

Mahdoll inen rakentaminen tulee sopeuttaa huolel la ympdris-
toon. Viereinen puistoalue si irretddn Puistokadun pddhdn.

Tonttia ei tule endd laajentaa.

Aluetta eitule rannan suunnassa endd lajentaa.

YS SOSIAALITOINTA JATERVEYDHUOLTOA
PALVELEVIEN RAKENNUSTEN ALUE

2.g7.1 Kaupungins airaala S Ympdriston osana arvokas.
2O-luvun ja 30-luvun osat tulee Korjaus ja muut toimenpiteet ks. alusta ohje K.
suojella asemakaavalla. Kaava muutenkin
ajantasalle.

2.203J Ent. Huvi la N:o 1 S Vanha rakennus on ainoa laatuaan. Ainakin ulkoasun pa-
Meripirtin p€iivdkoti lauttamista suositetaan.
Tulee suojella asemakaavalla. Korjaus ja muut toimenpiteet ks. alusta ohje K.

3.47.15 Ruotsalainen pdivdkoti  S S Korjaus ja muut toimenpiteet ks. alusta ohje K.
Suojeltu asemakaavalla.

YY KULTTUURITOIMINTAA PALVELEVIEN
RAKENNUSTEN ALUE

1.15.8,9 Teatteri talo ja S Rakennukset ovat lsonpuiston - Sibel iuksenpuiston ymparis-
Papinkadun puurakennus S ton osana arvokkaat. Teatterin suojelu koskee julkisivua.
tulee suojel la asemakaavalla. Korjaus ja muut toimenpiteet, ks. alusta ohje K.
Lisdrakennus Y 2 800 kem2 Rakentaminen tulee sopeuttaa eri tyisel ld huolel la arvokkaa-

seen ympdristo6n.

1.13.2 VPK:n talo S Kulttuurihistorial l isesti  ja lsonpuiston ympdriston osana
tulee suojella asemakaavalla. arvokas. Korjaus ja muut toimenpiteet, ks. alusta ohje K.

2.23.6 Ent. Svenska Samskola S Korjaus ja muut toimenpiteet, ks. alusta ohje K.
ent. pieni koulu S
Suojeltu asemakaavalla.

2.23.5 Kirjasto
Asemakaava ajantasal la.
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2.24.1 Vanha paloasema S Paloasema on suojeltu asemakaavalla.
Kivirakennus S Ympdriston osana arvokas.
Sdilyminen tul isi  turvata Korjaus ja muut toimenpiteet, ks. alusta ohje K.
asemakaavalla.

3.57.2 Ent. Tydvdentalo S Rakennustaiteellisesti ja ympdristdn osana arvokas.
Suojeltava asemakaavalla. Korjaus ja muut toimenpiteet, ks. alusta ohje K.

YM MUSEORAKENNUSTEN ALUE

2.205.1 Maakuntamuseo
Suojeltava asemakaavalla.

S Rakennustaiteellisestija kirkon ympdristdn osana arvokas.
Korjaus ja muut toimenpiteet, ks. alusta ohje K.

YK KIRKKOJEN JA MUIDEN SEURAKUNNAL.
LISTEN RAKENNUSTEN ALUE

1 .13.3 Pyhd'n Nikolain kirkko S Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas.
Suojeltava asemakaavalla. Korjaus ja muut toimenpiteet, ks. alusta ohje K.

Vieressd vanha l innoituskaupungin hautausmaa.

2.20.1 Kotkan kirkko S Rakennustaiteellisestija ymp€iriston osana arvokas.
Suojeltava asemakaavalla Korjaus ja muut toimenpiteet, ks. alusta ohje K.

Ympdrillii arvokas Kirkkopuisto, sen istutukset ja sankari-
hauta.

2.25.4 Vapaakirkko S Ympdristdssddn arvokas. Kirkolle voidaan erottaa oma alue.
Tulee suojella asemakaavalla. Korjaus ja muut toimenpiteet, ks. alusta ohje K.

2.24.5 Seurakuntakeskus Seurakuntasali. muu osa tontista ALK.
Asemakaava on ajantasalla.

3.48.6 Helluntaiseurakunta
Asemakaava on ajantasalla.

YU VIRKISTYS. JA URHEILUTOIMINTAA
PALVELEVI EN RAKENN USTEN ALU E

5. Uimahall i ,  maauimala r Rakennus on huomattava aikakautensa eduslaja kaupunki-
Lisdrakentaminen: kuvassa. Asia tulee huomioida toimenpiteitd harkittaessa.
laajennus ll y n. 1 500 kem2 Monitoimi-jiiiihallille osoitettu paikka nyk. pallokentdn vie-
monitoimihal l i  l l  y n.6 000 kem2 restd, Koko alueesta on mahdoll isuus kehittdd monipuolinen

TT TEollrsuus- JA 'ARAST.- 
ulkoilu- ja virkistvspalvelukeskus'

RAKENNUSTENALUE

1.129. Enso-Gutzeit in teol l isuusalue Korjaus ja muut toimenpiteet, ks. alusta ohje K.
Konttorirakennukset 2 kpl
vanha 1903 S uusi '1937 S S S
Asemakaava on ajantasalla.

4.402.1 Ns. Vaasanmyllyn alue
Asemakaava on ajantasalla.

TY YMPARISTONAINIcTA AIHEUTTAMAT.
TOMIEN TEOLLISU USRAKENN USTEN
ALUE

2.127.15 Ns. Partt ian alue Toiminta loppunut.
Asemakaava vastaa ti lan neta.
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4.112.6 Asemakaavavastaati lannetta.

VL LAH|VlRKISTYSALUE

Norskan kal l io

Haukkavuori

Puistolan itdranta
Tupakkavuori
Mansikkalahti

vusm LAHIvIRKISTYSALUE, iolla
muinaismuistoia

Meripirt in puisto

Puistolanniemi
nyk. oljysatama

Tervaleppdlehto

Varissaari

VP PLf lsTo

Vajaassa k€iytossd.

Alueen luonnontila tulee pddsddntoisesti sdiilyttiiii.

Rinnepuusto tulee sdiilytttid ja alaosaan istuttaa lisdd.

Luonnon puusto sdilytetddn. Voidaan tdydentdd pienin yksit-
tdisin istutuksin.

, 
,l$
,,
,lisdksi virkistystd palvelevia keveitd rakennelmia.

Alueen luonne sdilytetddn. Puustoa voidaan tdydentdd ole-
villa lajeilla. Muinaismuistojen piitiltai ja liiheltEi puustoa voi-
daan tarvittaessa poistaa.

Sail iot ym. puretaan, rakennelmat poistetaan. Alueen kal l io-
luonto pyri tddn palauttamaan istuttaen. Muinaismuistot en-
tistetddn ndhtdvyyksiksi museoviraston ohjeiden mukaan.

Kasvillisuus sdrilytetddin luonnontilassa.

Luonnontila sAilytetddn. Raivausta voidaan suorittaa
m u i naism u istojen esi I letuomiseksi. Ravi ntolatoi rninta voi jat-
kua.

Merkintd tarkoittaa kaupunkipuistoja, joissa voi olla ld-
helld luonnontilaa olevia ja tdysin rakennettuia osia. Ta-
voitteena on luonnonolosuhteisiin perustuva eri ele-
menttien vaihtelu ja tasapaino.

Luonnon puuston, mdntyjen ja tervaleppien varaan, luon-
nonmaiseman pohjalle rakentuva, hienovaraisesti kotimaisil-
la jaloi I la lehtipu i I la tdydennetty kokonaisi I me tu lee siii lyttdiii.
Muutoksia mahdollisimman vdrhdn ja vain tdydentden yksit-
tdisissd kohdissa.

H ienosti som m iteltu kaupu n ki pu isto, tu lee s€ii lyttiiii ndkyvi ltdt
osi l taan ennallaan. Kaakkoisnurkka tulee uusia ja avata
mahdol I i nen yhteys kau ppakesku kseen. Lau I u lava voitaneen
poistaa.

Perusjako, puiden hal l i tsemaan osaan ja Kaupungintalol le
ndkyvyytt€i sekii arvokkuutta antavaan avoimeen osaan, tu-
lee sdiilyttdd.

Alueelle saa pystyttdd urheilu- ia virkistystoimintaa pal'
velevia rakennelmia.

Ovat tdrked osa uimahall in, maauimalan ja mahdoll isen
monitoi m i hal I i-jtiiihalli n muodostamaa kokonaisu utta.

Kotkansaaren yleisurheilukenttd

on

VP/s

lsopuisto

Sibel iuksen puisto

Valakal l ion puisto

VU

Pallokentdl

PUISTO, jonka peruspiirteet ja
alkuperdinen luonne sdilytetdin

U RHEILU. JA VI RKISTYSPALVELUIDEN
ALUE

Puistolan u rhei lukenttd
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LT KAUTTAKU LKU. JA SISAANTU LOTI E

RAUTATIEALUE

SATAMA.ALUE

Kantasatama

Kuusisen kala- ja huoltosatama

VENESATAMA

Sapokka

Kuusisen penkka

Valmetin alue

Norssaaren venesatama

Ent. VR:n laituri

Kalaranta

Jaakkolan ranta, Puistola

Mansikkalahti

VE N ESATAMA JA KO RJAUSTEI.AKKA

Kalarannan telakka

PYSAKOINTIALUE

Enso-Gutzeit Oy: n pysdkointialue

Vaasan myl lyn pysakointial ue
Fuksin niitty

Ratakadun varsi
Torin pdd
Mariankadun pddr
Ratapiha

Rautatien kad u n ja Korkeavuoren kad u n viil illti

HUOLTOASEMAN ALUE

Hyvdntuulentie ramppeineen

Nykyisestd supistettuna, vastaamaan tulevaa tarvetta, rata-
piha, varikko ja dljysataman raide poistuvat.

Nykyisessd laajuudessaan.

Laajennusalueineen.

Alueelle voidaan rakentaa toimintaa palvelevia rakennel-
mia ja vdhdisid rakennuksia.

Rantaviivan viimeistelyyn ja ympdrist6n tasoon tulee
panostaa aikaisempaa enemmiin.

Ldhes tdyteen rakennettu, viimeistely kesken, uusi iso
talvisdilytysalue.

Uusi venesatama-alue. Penkan muotoi lu ja vi imeistely tulee
tehdd huolel la.

Liittyy mahd. asuntoalueen rakentamiseen.

Voidaan rakentaa vaiheittain, soveltuu erinomaisesti
purjeveneil le.

Voidaan keh ittiia ta rvittaessa ve n esatamaksi,

Typistetty alkuperdisestd ehdotuksesta. Rakentamista voi-
daan jatkaa, jos kysyntdd on.

Pieni l le veneil le.

Tdyteen rakennettu. Ympdriston viimeistelyd tulee jatkaa.

Alueelle voidaan sijoittaa veneilyd ja korjaustoiminta
palvelevia rakennuksia ja rakennelmia.

Toiminnan tul isi  vdhitel len suuntautua palvelemaan veneilyd.,
veneiden korjausta ja huoltoa.

Tarkoittaa tasossa olevia avoimia pysdkdintialueita.

Ty6paikkoihin l i i t tyen.

t ,

U rhei lualueeseen l i i t tyen.

Tyopaikkoihin ja palveluihin l i i t tyen.

t l

VR:n varikkoalueen mahdoll iseen uuteen yleisten rakennus.
ten kdyttoon liittyvA.

4 kpl, asutukseen liittyen

Rautatienkadun eteldpddssd. Paikalle tulisi rakentaa
huoltoasemarakennus

LV

LR

LS

LVT

LP

LH
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LAK LINJA-AUTOASEMAN, HUOLTO- Rakennusta on mahdoll ista laajentaa ia toimintaa kehit '
ASEMAN JA LIIKETILOJEN ALUE tdd. Huoltoaseman tulisi sdilyd paikalla.

ET YHDYSKUNTATEKNISEN HUOLLON.
ALUE

Vanha vesitorni S NaikyvdL maamerkki. Ympdristollisesti arvokas. Korjaus- ym.
Suojeltava asemakaavalla. toimenpiteet ks. alusta ohje K.
Asemakaavaan oma alue.

2.95.11 Energialaitos Kotkantien ldmpOvoima-asema.
Asemakaava on ajantasalla.

1.2.10 l tdkadun ldmpovoima-asema
Asemakaava on ajantasalla

EV SUOJAVIHERALUE

Enso-Gutzeit Oy:n alue
Asemakaava on ajantasalla.

Hyvdntuulentien ramppien ja radan vAlissd
Asemakaava on ajantasalla.

SM MUINAISMUISTOALUE

Asetuksen ja puuvaraston vdlissd.

Alue on suojeltu muinaismuistolain nojalla. Kohteet on
lueteltu kohdassa Suojelukohteet, muinaismuistot.

Rajat ohjeellisia. Laadittava tarkempi yleissuunnitelma
koko al uekokonaisu udesta en nen asemakaavan laati m ista.

LA LINJA.AUTOASEMAN ALUE

Ruukinkadulla

Katari inan tori l la

E:l VARAUSALUE

Ns. Valmetin alue
VR:n varikon alue
Kaupungin varikkoalue

ilIflIilTflIfl]Il
Puistolanniemi,
nyk.6l jysatama

KADUT

Pai kal I isl i i ken nettd varten. Tu I isi rakentaa tdyteen m ittaansa.

Pddasiassa kaukoliikennettd varten.

Alue, jolle mahdollisesti voidaan sijoittaa matalaa l-kerroksista
rakentamista, Rakentaminen tulee olla erityisesti perusteltua,
se ei saa hdriritdi vieressd olevien muinaismuistojen asemaa
eikd arvoa. Mieluiten alue tulee jattaa rakentamatta.

Uusia katualueita
Satamakatu Si ir to ratapihal le pdin. Puurivi- istulukset
Merituulentien jatke Si ir to ratapihal la-alueel le. ' '

ent. tavara-asemalle asti Ratapihakadun varressa paikoitusalue.
Satamakadun jatko Enso-Gutzeit Oy:n portille asti, puuistutukset
"Etelainen" rantavdyld Hyvdntuulentien rampeilta Puistolanniemeen, puurivi-istutukset
Rantavdyldltd yhteyskatu Puistolaan, istutukset

lstutu ksien tdydentdminen
Keskuskatu vi i l i l ld Rauhankatu - Ruukinkatu puurivi  tontei l la
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Ruotsinsalmenkatu valilki Enso-Gutzeitin portti - Keskuskatu puuston tdydentd-

,, 
minen tonteilla
vdili Kirkkokatu Palotorninvuori, tdydentdminen tontilla

Kotkankatu valillai Museokatu Keskuskatu, "
Koulukatu vdlilld.Museokatu Korkeavuorenkatu, "

. Tyomiehenkatu molemmin puolin, tdiydentdrminen tonteilla

Poistuva rakennus

, KaPteeninkatu iJffi'ilJll*:y$il:ff:?::llilTli.?1ffiilft1',",11ft15""'n-
Nupukivikadut Nupukivikadut tulisi siiilyttiiii ja palauttaa kaupungin' 

keskeisille kaduille ia toreille.

Keskuskatu vaililli i Rauhankatu - Heikinkatu
Mariankatu vaililla Ruotsinsalmenkatu - Koulukatu
Kirkkokatu veililla Ruukinkatu - Kotkankatu
Korkeavuorenkatu vdililld Kaivokatu - Vuorelankulma - Kotkankatu
Vuorikatu vaililla Ruukinkatu - Ruotsinsalmenkatu
Rauhankatu
Laivurinkatu
Kustaankatu
Kauppakatu - viilil l i i Satamakatu - Papinkatu
Ruotsinsalmenkatu valillii Satamakatu - Tallinnankatu
Kaivokatu vEilillti Korkeavuorenkatu - Keskuskatu
Kapteeninkatu vaililli i Kirkkokatu - Mariankatu
Kotkankatu vaililki Korkeavuorenkatu - Kirkkokatu
Pohjoispuistokatu molemmin puolin

Kauppatori
Katariinan tori

l
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KOTKAN SAAR E N OSAYLE I S KAAVA
ALUEITTAINEN TILASTO

Liite 4

,

Aluevaraus pinta-ala m2 osuusalue-
varaulsislao/o

AK
AP
AP/s
ALK
ALI(Ir
A yht.

Y
Y/ALK
YH
YO
YS
YY
YM
YK
YV
Y yht.

K
Klr
KH
](/LPY
KS
K yht.

TT
TY
T yht.

VP
VP/s
VL
VUsm
VU
V yht.

LT
LR
LS
LV
LVT
LP
LH
LA
LAK
L yht.

466250
661 89

164544
' 177941

6573
881497

52099
19158
26446
25795
28347
1 5034
1  151

21352
1111

1 90493

901 07
1820

33851
7730
8887

142395

727461
1 8909

746370

290463
89735

249593
304033
8C793't0 | 4617

52942
57906

464530
438497

7435
61 660
17052
9491
4871

1114384

1,7

10 ,6

2,3

9,0

12,2

13,4
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Aluevaraus pinta-ala m2 osuusalue-
varaulsista "h

ET
EP
EV
E yht.

SM

Kadut, tiet

2165
2202

1 8005
20207

54601

628905

0,3

0,7

7,6

Yhteensd

W

4793469

3503023

57,8

42,2

Koko kaava-alue yht. 8296492 100
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OSAYLEIS KAAVAN LAATI M ISVAI H E ET

Maakdyttotoi mi kunta sisdl lytti Kotkansaaren osayleiskaavan laati m i-
sen pitkdn aikavdlin kaavoitusohjelmaan 17  .10 .1  980

M aan kdyttotoi m i ku nta kdvi pe riaate kes kustel u n Kotkansaaren ke h it-
tdmisestd l i i t tyen kaupunkiuudistuskampanjaan "Kaupunkimme hy-
vdksi eldd" 1  0 .9 .1  981

M aan kdyttdtoi m i ku nta hyvdksyi Kotkansaaren osayle iskaavan pe rus-
tavoitteet jatkotyon pohjaksi 1  6 .6 .1  983

Inventointi "Kotkansaaren merkittdvdt ympdristot ja rakennukset" hy-
vdksyttiin jatkotyon pohjaksi

Kotkansaaren l i iken nesuunn itelma valmistui

luonnos

M u istio Albatrossi han kkeen toteuttamisesta

Kaupunginhall i tus hyvdksyi luettelon sdilytettdvistd rakennuksista
ohjeel I isena noudatettavaksi 21.5 .1984

Kaavoitusjaosto, Kotkansaaren I ja I I kaupunginosien osayleiskaava-

16 .6 .1  983

1 .8 .1  983

17.11 .1987

14.9 .1 989

Kaupunginhallitus antoi teknisen viraston selvitettAvdksi v. 1992 lop-
puun mennessd Albatrossin vaikutukset li ikennejdrjestelyihin, VR: n
alueiden kdyttosuunnitelmat, Palotorninvuoren paikoitus- ja hotelli-
kdyton sekd uudet asuin- ja l i ikekorttelit 10.12.1990

Neuvottelut VR:n kanssa mm. ratapiha-alueista ja varikkoalueesta
9 .  1  I  991  j a  11  .2 .1  991

Kaavoitusryhmd kdsitteli osayleiskaavaan liittyen Enso-Gutzeit Oy: n
alueen ja Albatrossin alueen luonnokset 19.4.1  991

Kaavo itus ryh md kds itte I i Kotkansaa ren osayle iskaavan tarkistetut pe-
rustavoitteet ja kdyn n isti osayleiskaavan I i i ken nesu u n n itel man tarkis-
tamisen 27.5 .1991

Museoviraston, Kotkansaaren eteldkdrked koskeva asemakaavan
muutosaloite, KH 29.7 .1 991

Kotkansaaren osayleiskaavan I i i ken nesu u n n itel ma val m istu i
14.4.1992

Tekninen lautakunta merkitsi l i ikennesuunnitelman tiedoksi
21 .4.1992

Kaavoitusjaosto merkitsi tiedoksi Kotkansaaren alustavan osayleis-
kaavaluonnoksen 10.11.1992

Kotkansaaren osayleiskaavan laati m isvai hetta edeltdvd ku u lem i nen
rakennusasetuksen 154 $:n mukaan 22.1.-28.2.1993

Samalla kutsuttiin kaupunkilaisia ideoimaan Kotkansaaren kehittdmistd.
Asiasta esitettiin n. kymmenen mielipidettd ja ideaa mm. :
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- rantahydhyke rakentamisesta vapaaksi 4 kpl
- ei hotellia Kairon paikalle
- uusi liikenneyhteys Puolanlaiturilta Kotkansaarelle
- rakennuksia ei tulisi korottaa
- tehokkuus tulisi olla korkea.

Kotkansaaren yrittdjait esittivdt lisdd pysdkointipaikkoja, ei kdvelykatua,
parkkihalli torin alle.

Tekn i nen lautaku nta hyvdrksyi al ustavan osayleiskaaval uon nokse n ede l -
leen kehittdmisen pohjaksi 2.3.1 993

Arkkitehtitoimisto Skaala Oy laati Kotkansaaren rantoja ja kaupunkind-
kymaa sekd niiden kehittdmistd koskevan selvityksen, joka valmistui

1 0.3.1 993

22.3.1993
Todetti i n : Osayleiskaava on pddosi n vahvistetu n se utu kaavan m u kai nen.
Venesatamien ajoyhteydet, paikoitus ja talvisdilytys tulisi ottaa huomi-
oon. Suursaarenkadun ja Anjalankadun vdrlilldr ei tarvita katua. Tupakka-
vuoren itainen katuyhteys on vaikea. Kantasataman ja Puolanlaiturin vd-
linen ajoyhteys tulisi ottaa huomioon.

H uomautu kset eivdt antaneet ai hetta kaaval uon noksen oleel I iseen mu ut-
tamiseen.

Osayleiskaavaluonnosta esiteltiin kaupunginhallitukselle 22.3.1993

Yle iskaavaneuvottel u Kymen lddn i n hal I itu ksessa 1 3.1 .1 994
- Kymenlaakson Liitto: suunnitelma toteuttaa hyvin seutukaavaa
- Kaakkois-Suomen tiepii ri : Pysdkointid voidaan kehittdd. Autopaikanormi

saattaa olla tulevaisuudessa riittdmdton.
- Puolustusvoimat: Kuusiseen saattaa tulevaisuudessa kohdistua lisd-

rakentamista.

Neuvottel ut m useovi rastossa 1 8.1 .1 994
- Ruotsinsalmen merilinnoituksen jddnnokset on huomioitu katselmuk-

sessa sovitulla tavalla.
- Kotkansaaren eteldkdrjen rauhoittaminen muinaismuistoalueeksi on

otettu huomioon.
- Suojeltavien rakennusten osalta museovirastolla ei ole huomautetta-

vaa.

Kymenlaakson Liiton kanssa kdytiin neuvollelu

Ympdristolautakunta
- Kinekulla pois Sibeliuksen puistosta (poistettiin)
- Tupakkavuoren hotellivaraus pois (varaus sdilyi)
- Painolastikasvien huomiointi.

Neuvottelut Vaasanmylly, Cultor
- Uusi yhteys suoraan Hyvdntuulentieltd.
- Rautatieyhteys tulisi sdilyttda.
- Satamalaiturin kdytto tulevaisuudessa turvattava.
- Ei asutusta liian ldhelle tehdasta.

9.3.1994

3.6 .1994

Osayleiskaavaehdotuksen esittely kaupunginhallitukselle 20.1 1. 1 995
Osayleiskaavan esittely tekniselle lautakunnalle 28.11.1995
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Tekninen lautakunta hyvaiksyi osayleiskaavaehdotuksen 12.12.1 995

Kotkansaaren osayleiskaavaehdotus oli RakA:n 29 $:n mukaan viralli-
sesti ndhtdvdnd 8.1.-9.2.1996
Kaavasta ei jaitetty yhtddn muistutusta.

Lausu n not pyydetti i n ja saati i n ym pdristdlautaku n nalta ja Kymen laakson
Liitolta.
Lausunnoissa ei ehdotettu kaavan varsinaisen sisdllon muuttamista.
Ympdristolautakunnan pelastuskeskuksen esityksestd liikennettd kos-
keviin tavoitteisiin lisattiin lausuma: "Raskaan liikenteen ja vaarallisten
aineiden kuljetusten hdirioiden vdhentdminen ja ohtaaminen niille vara-
tuil le reiteil le."

Kaupunginhallitushyvd:ksyiosayleiskaavaehdotuksen 18.3.1996

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi osayleiskaavaehdotuksen 27.3.1996

Osayleiskaavatyohon ovat osallistuneet: Elina Masalin, Tuovi Hyttinen ja
Maija Tdrrdnen kaavoitusosastolta. Ulkopuolisina konsultteina Viatek-
Vessu liikennesuunnittelu, Skaala Oy kaupunkindkymdt ja niiden kehit-
tAminen, Sirkka Soukka Kotkansaaren merkittdvdt rakennukset ja ym-
pdristot.

llmakuvat, Jorma Salopelto
Muut valokuvat, Olavi Soukka ja Sirkka Soukka
Piirros linnoituskaupungin rakennusryhmdstd Eelis livanainen

O SAY L E I S KAAVA.AS I AK I RJAT

Yleiskaavakartta 1:5000
Yleiskaavaselostus
Yleiskaavaselostu ksen I i itekartat:
1 . Puusto
2. Maanomistus
3. Asemakaavatilanne
4. Suojelukohteet, muinaismuistot,

rakennukset
5. Liikenneverkko
6. Havainnekuva 1:5000

Kotkassa 27 .3.1996

0/*, l^/tu^
/

Olavi Soukka
Yleis kaava-arkkitehti
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