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1 SUUNNITTELUALUE

ALUEEN SIJAINTI

Suunnittelualue kattaa kantakaupungin keskeiset ranta-alueet Tal-
linmäen, Mullinkosken ja Jamilahden rajaamalla alueella. Suunnitel-
ma alkaa idässä Tallinmäen rannasta länteen päin jatkuen Tervasaa-
ren kohdalta pienvenesatamasta pohjoiseen Hietakylän kautta Savi-
nimen länsirantaa seuraten aina Salmenvirran kautta Mullinkoskelle
asti. Mullinkoskelta suunnittelualue jatkuu edelleen vastarantaa pitkin
etelään Takkaniemen kautta Jamilahteen. Suunnittelualueeseen si-
sältyvät myös Kotisaari, Pitäjänsaari ja Pappilansaaret. Tervasaari
aina Lepikönrantaan asti on tässä suunnitelmassa jätetty tarkastelun
ulkopuolelle, sillä kyseisen alueen suunnittelu ja tarkastelu on käyn-
nissä samaan aikaan erillisenä hankkeena.

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti.
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ALUEEN LAAJUUS

Suunnitelma käsittää yleiset, julkisessa omistuksessa olevat ranta-
alueet. Yksityiset alueet on jätetty suunnitelma-alueen ulkopuolelle.

Suunnittelualue ulottuu nauhamaisena pohjakartan mukaisen ranta-
viivan molemmin puolin käsittäen vesialueen ruovikot ja rantaraken-
tamisen, kuten laiturit, mutta keskittyen kuitenkin ranta-alueisiin ja nii-
den käyttöön. Rannan puolella käsiteltävän alueen syvyys vaihtelee
riippuen korttelirakenteesta, yksityisen ja julkisen sekä katualueiden
sijoittumisesta ja jatkuvuudesta. Useassa kohtaa rannassa sijaitse-
van viheralueen laajuus ja ulottuvuus rakennetun ympäristön lomas-
sa määrittelee alueen syvyyssuuntaisen rajauksen.

Kuva 2. Suunnittelualueeseen kuuluvat yleiset, pääosin Haminan kaupun-
gin omistamat, ranta-alueet.
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2 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET

RANTOJEN SAAVUTETTAVUUS

Nyt laadittavan suunnitelman päätavoitteena on ohjata maankäyttöä
parantamalla rantojen saavutettavuutta ja lisäämällä kaupungin me-
rellisyyttä. Rantojen saavutettavuutta kaikille, niin asukkaille kuin tu-
risteillekin, edistetään mm. suunnittelemalla yhtenäinen, maisemal-
taan vaihteleva ja rantoja myötäilevä rantareitti. Reitin on tarkoitus
kulkea kävelypolkuna niiltä osin kuin vain mahdollista mahdollisim-
man lähellä merta. Liikkumisen esteettömyys on tarkoitus myös ottaa
suunnitelmassa huomioon järjestämällä tarvittaessa vaihtoehtoisia
reittejä, jotka vaikeakulkuisessa maaston kohdassa kiertävät rannan
hieman kauempaa palaten toisaalla taas aivan rannan tuntumaan.
Vaihtoehtoisia reittejä voidaan järjestää myös esimerkiksi jonkin mer-
kittävän näkymän, luonto- tai aktiivikohteen kautta kulkevaksi. Suun-
niteltavan yhtenäisen rantareitin lisäksi suunnitelmassa osoitetaan jo
olemassa olevat ulkoilu- ja virkistysreitit, kevyenliikenteen väylät ja
polut sekä näiden väliset yhteydet.

Kuva 3. Rantareitti toimii suunnitelman runkona.
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KAUPUNGIN MERELLISYYS

Hamina on Suomen itäisin rannikkokaupunki. Haminassa merellisyys
ei kuitenkaan näy siinä määrin kaupunkirakenteessa kuin voisi kuvi-
tella ja toivoa. Meri jää väistämättä etäälle, vaikka onkin lähellä. Tä-
mä johtuu osaksi historiallisen linnoituskaupungin rakenteesta. Ym-
pyräkaupungin toiminnallinen painopiste on ympyrän sisällä eikä ul-
kona rannan tuntumassa. Aikoinaan satamatoimintojen siirtyminen
pois kaupungin keskustan läheisiltä ranta-alueilta kauemmas Hilloon
on jättänyt rannat vajaakäytölle, ns. odottavaan tilaan. Myös lähivesi-
alueet ovat ravinteikkaita ja ruovikoituvat nopeasti. Tilannetta voi-
daan parantaa niin sanotusti tuomalla merta lähemmäs ihmisiä ja
kaupunkia. Tämä tapahtuu mm. ohjaamalla ihmisiä ja toimintoja ran-
noille, avaamalla rantamaisemaa ja näkymiä ja järjestämällä kulkua
rannalla.

Kuva 4. Suunnitelman tavoitteena on kaupungin merellisyyden lisääminen.
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LUONNON HUOMIOIMINEN

Tärkeä tavoite on myös selkeyttää rantojen käyttöä virkistyskäytön,
toiminnallisen käytön ja luonnonsuojelun kesken. Suunnitelma palve-
lee luonnon- ja ympäristön suojelua ottamalla huomioon eliöstön ja
kasviston tärkeitä elinympäristöjä. Suunnitelman tausta-aineistona
hyödynnetään mahdollisimman laajasti saatavilla olevia luontoselvi-
tyksiä.

Rannikon rehevöityminen niin näkymien kuin käytön ja ympäristön-
suojelunkin kannalta on ongelmallista. Ranta-alueiden huonokuntoi-
suuden taustalla on osaksi itäisen Suomenlahden rannoille tyypillinen
rantojen loivuus ja pehmeys. Lukuun ottamatta muutamia avokal-
liorantoja ovat Haminankin rannat savisia ja ruovikoituneita. Rantojen
mataloitumista nopeuttaa laskujokien ravinnepitoinen vesi ja kaupun-
gin vesialueiden rikkonaisuus, jolloin veden virtaamat ovat verraten
pieniä suhteessa pinta-alaan. Osa ruovikkoalueista on myös lintujen-
pesimäalueita. Vesialueiden suhteen suunnitelmassa tullaan osoit-
tamaan paikat, joista ruovikkoa saa, ei saa tai pitäisi poistaa. Ruovik-
koalueiden muokkaamisella voidaan ohjata veden virtausnopeuksia
ja – suuntia. Ruoppausohjeet ovat taustaselvityksiin perustuvia kau-
pungin antamia ohjeita, mutta varsinaiset ruoppausluvat haetaan
Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselta.

Kuva 5. Haasteena ihmisen toiminnan ja luonnon yhteensovittaminen.
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3 LÄHTÖKOHDAT, TEHDYT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT

AIEMMAT SUUNNITELMAT

Vastaavanlainen rantojen käytön yleissuunnitelma on aloitettu jo
vuosina 2001 - 2002 toimistoarkkitehti Tapani Rauramon tekemänä.
Tämä työ on kuitenkin jäänyt kesken. Työn uudelleen aloittaminen on
ollut tavoitteena jo jonkin aikaa, mutta resurssit ovat puuttuneet. Kos-
ka on ilmennyt tarve muuttaa sekä aiempaa suunnittelualueen raja-
usta että suunnitelman sisältöä ja näkökulmaa, ei ole aihetta jatkaa
kesken jäänyttä vanhaa suunnitelmaa, vaan aloittaa uusi suunnitel-
ma aiempaa aineistoa hyödyntäen. Myös tavoitteet ja näkökulmat
sekä osa tausta-aineistoa ovat muuttuneet seitsemän vuoden aikana.

Muita aiempia suunnitelmia ovat vuonna 1980 tehty Rantojen yleis-
suunnitelma, Haminan rantojen rakentamisohjelma vuosille 1983-
1988 sekä vuonna 1983 valmisteltu Savilahden rantojen kunnosta-
missuunnitelma.

MAAKUNTAKAAVA

Kymenlaakson liitto on laatinut maakuntakaavan Taajamat ja niiden
ympäristöt, jonka maakuntavaltuusto hyväksyi 12.6.2006. Ympäris-
töministeriö vahvisti tämän 1. vaihemaakuntakaavan 28.5.2008.
Suunnitelmassa otetaan huomioon valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteet ja vahvistettu maakuntakaava.

YLEISKAAVA

Keskeisten alueiden yleiskaava

Haminan keskeisten alueiden yleiskaava on hyväksytty kaupungin-
valtuustossa 20.3.2006 ja se on saanut lainvoiman 5.11.2008. Suun-
nitelmassa otetaan huomioon Keskeisten alueiden yleiskaava.

ASEMAKAAVA

Suunnittelualueella on voimassa useita asemakaavoja, jotka ohjaa-
vat suunnittelua. Suunnitelmakartoilla esitetään voimassa oleva kaa-
vatilanne aluekäyttömerkinnöin pohjakartan päällä ilman kaavaväre-
jä.
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SUUNNITTELUALUEELLA TEHDYT SELVITYKSET

Suunnittelualueelle on laadittu seuraavia selvityksiä suunnittelun
pohjaksi:

1) Haminan kaupungin ranta-alueen luontoselvitys, kasvillisuus ja
kasvisto, Reija Kivelä 2001

2) Haminan kaupungin ranta-alueen luontoselvitys, kasvillisuus ja
kasvisto, Savilahden ja Salmenvirran länsiranta, Reija Kivelä
2009

3) Rantojen käytön yleissuunnitelma, Tapani Rauramo 2002
4) Savilahden linnustoselvitys, Seppo Grönlund 2003
5) Savilahden sudenkorentoselvitys 2006
6) Haminan perhosselvitykset Faunatica 2006
7) Lepakkotutkimukset Enviro 2005
8) Muinaismuistojen inventointi
9) Kulttuuriympäristöohjelma

KARTAT
Alueesta on laadittu yksityiskohtainen pohjakartta mittakaavassa
1:500.

Suunnitelman esitysmittakaava tulee olemaan 1:2000.
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4 OSALLISTUMINEN

4.1 OSALLISET

Osallisia ovat kaupungin asukkaat ja kaikki sellaiset, jotka kokevat it-
sensä osallisiksi.

4.2 OSALLISTUMISEN JÄRJESTELYT

Hankkeen käynnistysvaiheesta tiedotetaan osallisille kuuluttamalla
suunnittelun aloittamisesta lehdessä, kaupungin internetsivuilla sekä
järjestämällä aiheesta yleisötilaisuus. Osallistuminen tapahtuu suo-
ralla yhteydenotolla suunnittelusta vastaavaan teknisen toimen kaa-
voitukseen.

Osallisille annetaan tieto alustavan esimerkkiosaluonnoksen sekä
osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä pitämisestä. Luon-
noksen nähtävillä oloaikoina esillä on myös suunnitelman lähtökohta-
aineistoa sekä mahdollisesti kaavoitusta ja muita suunnitelmia varten
laaditut selvitykset. Ehdotuksesta hankitaan tarvittavia lausuntoja.
Suunnitelman hyväksyy Haminan kaupunginvaltuusto ja sen esitystä
valmistelee tekninen lautakunta. Suunnitelma laaditaan kaupungin
omana työnä.

4.3 TIEDOTTAMINEN

Suunnittelun käynnistymisestä ja tästä osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta (OAS) sekä osasuunnitelmaluonnoksen nähtävillä olosta
tiedotettiin 15.4.2009 ilmestyneessä Kymen Sanomissa ja kaupungin
internetsivuilla. Yleisölle avoin esittelytilaisuus pidettiin Raatihuoneel-
la 16.4.2009 klo18.

4.4 VIRANOMAISYHTEISTYÖ

Tekninen lautakunta pyytää lausunnot muilta lautakunnilta. Myös
muilta toimialoilta ja yhteisöiltä pyydetään tarvittaessa lausuntoja.
Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle pidetään esittely ja pyyde-
tään lausunto.
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Yleissuunnitelmaluonnos esiteltiin Kaakkois-Suomen ympäristökes-
kuksen ja kaupungin kesken järjestetyssä kehityskeskustelutilaisuu-
dessa 29.9.2009 Raatihuoneella.

5 SUUNNITELMAN KULKU, AIKATAULU JA PÄÄTÖKSENTEKO

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 16.4. - 15.5.2009
kaavoitusyksikössä, kaupungintalon 2. kerroksessa, osoitteessa
Puistokatu 2. Kaupunkirantojen yleissuunnitelman alustava luonnos
osasuunnitelmasta asetettiin nähtäville 30 vuorokauden ajaksi sa-
maan paikkaan ja aikaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman kans-
sa.Koko suunnittelualueen kattava luonnos oli nähtävillä 21.9.-
20.10.2009.

Suunnitelman on tarkoitus valmistua alkuvuonna 2010. Tekniselle
lautakunnalle se esitellään hyväksyttäväksi joulukuussa 2009 ja näh-
täville asetettavaksi 30 vuorokauden ajaksi joulu-tammikuussa. Sen
jälkeen kaupunginhallitus käsittelee lausunnot ja mahdolliset muistu-
tukset ja päättää esityksen tekemisestä kaupunginvaltuustolle hyväk-
syä yleissuunnitelma alkuvuonna 2010. Sen jälkeen kun valtuusto on
hyväksynyt suunnitelman, sitä käytetään ohjeellisena.

6 YHTEYSTIEDOT

Lisätietoja antaa:
Kaupunginarkkitehti Vesa Pohjola Puhelin:  (05) 749 5009
Haminan kaupunki (040) 556 4260
Tekninen toimi Telefax:  (05) 749 5020
Puistokatu 2, PL 70
49401 Hamina

Sähköposti:
vesa.pohjola@hamina.fi

Kaavoitusarkkitehti Milla Koskivirta Puhelin:  (0400) 485 531
Haminan kaupunki
Tekninen toimi Telefax:  (05) 749 5020
Puistokatu 2, PL 70
49401 Hamina

Sähköposti:
milla.koskivirta@hamina.fi
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7 PALAUTE ALUSTAVASTA ESIMERKKILUONNOKSESTA SEKÄ OSALLISTUMIS-
JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA

Palaute alustavasta esimerkkiluonnoksesta ja OAS:sta tulee antaa
em. yhteystiedoilla kirjallisesti 15.5.2009 mennessä.

Vesa Pohjola Milla Koskivirta
Kaupunginarkkitehti Kaavoitusarkkitehti


