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KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE

PALVELUJEN JA ERIKOISTAVARAKAUPAN ALUE

Alue varataan urheilu- ja virkistystoimintoja varten. Alueella on sallittu vain urheilu-, 
virkistys- ja vapaa-ajan toimintoja palveleva rakentaminen. Alueen suunnittelussa on 
kiinnitettävä huomiota yhtenäisten ulkoilureittien luomiseen, luonnon kulutuskestä-
vyyteen ja ulkoilun ohjaamiseen. 
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MAA- JA METS˜TALOUSVALTAINEN ALUE

MAA- JA METS˜TALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYIST˜ ULKOILUN OHJAAMISTARVETTA

Alueella sallitaan vain maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen.
Rakentamisen on sijainniltaan liityttävä olemassa oleviin tilakeskuksiin siten,
että ranta-alueet ja pellot säilyvät vapaina rakentamiselta.

ERITYISPALVELUJEN ALUE

YHDYSKUNTATEKNISTENPALVELUJEN  ALUE

Alue on varattu yhdyskuntateknistä huoltoa palveleville laitteille, rakenuksille ja laitoksille.

Alue on varattu Haminan työsiirtolalle.

Alueella on ylläpidettävä kasvustoa, joka on paikalle luonteenomaista, kestää ympäristön
rasitusta ja vaimentaa ympäristön häiriötekijöiden kulkeutumista alueelta toiselle.
Alueelle saa sijoittaa meluvalleja, meluaitoja ja muita rakenteita, jotka suojaavat viereisiä
alueita liikenteen tai muun toiminnan aiheuttamilta haitoilta.

Määräys on voimassa kunnes alue on muodostettu luonnonsuojelulain mukaiseksi
suojelualueeksi.

Vesialueelle kohdistuvissa toimenpiteissä on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen,
että ruovikoitumista ja vesialueen umpeenkasvua voidaan hidastaa ja luonnollista 
vedenvirtausta ei estetä. 
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RAKENNUSSUOJELULAIN NOJALLA SUOJELTU ALUE

Valtioneuvoston päätöksellä 1080/561/90 suojeltu aluekokonaisuus.

Maankäyttö- ja rakennuslain 41.2 §:n nojalla suojeltava alue. Alueella olevia rakennuksia  
ja rakenteita ei saa purkaa eikä niiden ulkoasua muuttaa siten, että niiden kulttuuri-  

 toimenpiteet ovat alueella kielletty. Hoitotoimenpiteisiin on tarvittaessa haettava   
 maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukainen maisematyölupa.

RAKENNUSLAINS˜˜D˜NNÖN NOJALLA SUOJELTAVA ALUE

SUOJAVIHERALUE

historiallisesti arvokas luonne turmeltuu. Maankamaran ja ympäristön luonnetta muuttavat 

LUONNONSUOJELUALUE

MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAM˜˜R˜YKSET

MAA- JA METS˜TALOUSVALTAINEN ALUE

MAA- JA METS˜TALOUSVALTAINEN ALUE

MAA- JA METS˜TALOUSVALTAINEN ALUE

M-1

Alueella sijaitsee tiehistoriallista arvoa omaava vanha Viipurinrantatie
on otettava huomioon alueen yksityiskohtaisessa kaavoituksessa.
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LV

va

MAA- JA METS˜TALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISI˜ YMP˜RISTÖARVOJA

Piirros-
numero

PY

C

z

k

v

j

RETKEILY-JA ULKOILUALUE

VU

VR

VL L˜HIVIRKISTYSALUE

URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUIDEN ALUE

RM

EP

EH

SL

EV

M

MT

MU

LR

Alueella on ylläpidettävä kasvustoa, joka on paikalle luonteenomaista, kestää ympäristön
rasitusta ja vaimentaa ympäristön häiriötekijöiden kulkeutumista alueelta toiselle.
Alueelle saa sijoittaa meluvalleja, meluaitoja ja muita rakenteita, jotka suojaavat viereisiä
alueita liikenteen tai muun toiminnan aiheuttamilta haitoilta.

AT

Alue varataan kaupungin, valtion ja muiden julkisyhteisöjen palvelutoimintoja varten. Alueelle saa 
lisäksi sijoittaa palvelujen tuottamiseen ja hallintoon liittyviä muita työpaikkatoimintoja ja 
asumista.

Alue varataan ympärivuotisille vapaa-ajan palveluille, monimuotoiselle kerros- ja 
pientaloasutukselle ja erilaisille virkistysalueille. Alueelle saa lisäksi sijoittaa asumisen 
yhteyteen soveltuvia, ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia työpaikkatoimintoja, ei kuitenkaan P-1 
-merkinnän mukaisia paljon tilaa vaativia myynti- tai varastotoiminnan tiloja.

Alue varataan erillispientaloista ja erillisistä piharakennuksista muodostuvalle kyläasutukselle 
sekä maatilatalouteen liittyvälle rakentamiselle. Alueelle saa lisäksi sijoittaa 
rakennuspaikkakohtaisesti rakennusoikeuden sen salliessa alle 400 m2 laajuisia 
työskentely-,palvelu-, varasto-, ja liiketiloja, joista ei aiheudu melua, raskasta liikennettä, 
ilman pilaantumista tai näihin verrattavia ympäristöhaittoja. Rakennuspaikan tulee olla vähintään 
3000 m2 suuruinen. Rakennusoikeus on 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. Rakennusten 
kerrosluku on enintään kaksi.
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Mikäli rakentamispaine tai muu vastaava syy edellyttää, kaupunki laatii alueelle yleiskaavaa 
yksityiskohtaisemman maankäytön suunnitelman.

MAA- JA METS˜TALOUSVALTAINEN ALUEM-1
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Ennen alueen asemakaavoittamista tai rakentamiseen ylipäätään ryhtymistä,alueen pilaantuneesta 
maaperästä tulee laatia selvitys, tehdä maaperän kunnostussuunnitelma ja suorittaa maaperän 
kunnostustoimenpiteet. Kunnostustoimenpiteiden jälkeen rakentamattomat alueet tulee istuttaa 
puistomaisesti.

Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi ja alueella varaudutaan keskitetyn kunnallistekniikan 
rakentamiseen. Tonttitehokkuuden et = 0,02 ylittävä rakentaminen tulee perustua asemakaavaan. 
Rakennettaessa ennen alueen asemakaavoittamista, tulee rakennuspaikan olla vähintään
10000 m2 suuruinen.

Alue varataan pääasiassa asuinpientaloille, kuten erillispientaloille, kytketyille pientaloille, 
rivitaloille ja pienkerrostaloille. Alueelle saa lisäksi sijoittaa tonttikohtaisesti alle 400 m2 
laajuisia työskentely-, palvelu- ja liiketiloja, joista ei aiheudu melua, raskasta liikennettä, 
ilman pilaantumista tai näihin verrattavia ympäristöhaittoja.
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi ja alueella varaudutaan keskitetyn kunnallistekniikan 
rakentamiseen. Tonttitehokkuuden et = 0,02 ylittävä rakentaminen tulee perustua asemakaavaan. 
Rakennettaessa ennen alueen asemakaavoittamista, tulee rakennuspaikan olla vähintään 
10000 m2 suuruinen.

Alue varataan pääasiassa asuinkerrostaloille. Alueelle saa sijoittaa myös asuinpientaloja sekä 
tonttikohtaisesti alle 400 m2 laajuisia liike-, työskentely- ja palvelutiloja, joista ei aiheudu 
melua, raskasta liikennnettä, ilman pilaantumista tai näihin verrattavia ympäristöhaittoja.
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi ja alueella varaudutaan keskitetyn kunnallistekniikan 
rakentamiseen. Tonttitehokkuuden et = 0,02 ylittävä rakentaminen tulee perustua asemakaavaan. 
Rakennettaessa ennen alueen asemakaavoittamista, tulee rakennuspaikan olla vähintään 
10000 m2 suuruinen.

Numero kaavamerkinnän jälkeen kertoo, että kyseessä on uusi alue

Yhdellä rakennuspaikalla saa olla vain yksi enintään kaksiasuntoinen asuinrakennus.
Rakennusten sijoittelussa, mitoituksessa, rakentamisessa ja ulkovärityksessä tulee noudattaa 
perinteistä rakentamistapaa sopusointuisen kyläkuvan luomiseksi. Varasto- ja työtilat tulee 
sijoittaa erillisiin piharakennuksiin, mikäli niiden rakentaminen asuinrakennuksen yhteyteen ei ole 
toiminnallisesti välttämätöntä. Rakennusten julkisivujen tulee olla pääasiassa lautaverhoiltuja. 
Ellei erityistä syytä ole, päärakennus tulee maalata peittomaalilla, 
piharakennukset punamullan sävyisellä maalilla.

Alue varataan yksityisille palveluille ja liikennehakuisille, paljon tilaa vaativalle myynti- ja 
varastotoiminnalle sekä erikoistavarakaupalle, joihin voi sijoittua seuraavia myyntitiloja:
-  moottoriajoneuvojen kauppa, moottoriajoneuvojen tarvikekauppa, venekauppa,
 matkailuvaunujen kauppa.
- huonekalukauppa, sisustustarvikekauppa, rautakauppa, rakennustarvikekauppa, kodintekniikan 
kauppa.
- maatalouskauppa, puutarha-alan kauppa 
Toimialaan liittyvien oheistuotteiden osuus myymälän myyntipinta-alasta saa olla enintään
 20 %  ja korkeintaan 100 neliömetriä. Alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakaupan 
myymälää.
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi ja alueella varaudutaan keskitetyn kunnallistekniikan 
rakentamiseen. Tonttitehokkuuden et = 0,02 ylittävä rakentaminen tulee perustua asemakaavaan.

VAPAA-AJAN  PALVELUJEN JA ASUMISEN ALUE

Alueella sallitaan vain maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen.
Alue on varattu kaavamerkinnän mukaisen käyttötarkoituksen rinnalla 
työpaikka-alueen reservialueeksi.

Alueella sallitaan vain maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen.
Alue on varattu kaavamerkinnän mukaisen käyttötarkoituksen rinnalla 
työpaikka-alueen reservialueeksi.

Alueella sallitaan vain maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen.
Alue on varattu kaavamerkinnän mukaisen käyttötarkoituksen rinnalla 
asuntotuotannon reservialueeksi.

Alueelle saa rakentaa Puolutusvoimienkäyttöön tarpeellisia rakennuksia ja laitteita. Alueella
saa harjoituksiin liittyen suorittaa tulenkuvausta ja käyttää harjoitusampumatarvikkeita

Rantavyöhykkeellä yleiskaavaa voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena,
jos alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa tai ranta-asemakaavaa

SM MUINAISMUISTOALUE
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/s-2 ALUE JOKA ON VALTAKUNNALLISESTI TAI SEUDULLISESTI MERKITT˜V˜ KULTTUURIHISTORIALLISEN ARVON,
MAISEMAKUVAN TAI KYL˜KUVAN VUOKSI
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MUINAISMUISTOLAIN (295/63) RAUHOITTAMA KIINTE˜ MUINAISJ˜˜NNÖS
Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on 
muinaismuistolain nojalla kielletty.
Aluetta koskevat suunnitelmat on lähetettävä Museovirastoon lausuntoa varten

Aluetta koskevat suunnitelmat on lähetettävä alueelliseen ympäristökeskukseen lausuntoa varten

TEOLLISUUS - JA VARASTOALUE

Alue varataan sellaiselle teollisuus-, varasto- ja työpaikkatoiminnoille, joista ei aiheudu 
Valtioneuvoston päätöksen 1992/993 mukaisia ohjearvoja
ylittävää melua, ilman pilaantumista tai muuta 
vastaavaa haittaa.Harjoitettavassa toiminnassa ei saa käyttää,valmistaa tai varastoida 
pohjavesiä likaavia aineita.
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi ja alueella varaudutaan keskitetyn 
kunnallistekniikan rakentamiseen.
Tonttitehokkuuden et = 0,02 ylittävä rakentaminen tulee perustua asemakaavaan.
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Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi ja alueella varaudutaan keskitetyn 
kunnallistekniikan rakentamiseen.
Tonttitehokkuuden et = 0,02 ylittävä rakentaminen tulee perustua asemakaavaan.

TEOLLISUUSALUE, JOLLE YMP˜RISTÖ ASETTAA TOIMINNAN LAADULLE ERITYISI˜ VAATIMUKSIA

Alueelle tulee laatia kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma ja sen pohjalta muuttaa ranta-
asemakaavaa. Alueelle tulee myös tehdä hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa huomioidaan 
osallisten velvoitteet ja oikeudet, ympäristön kestävyys, laadulliset kriteerit ja toiminnasta 
aiheutuvien haittojen minimointi.

Numero RA-merkinnän yhteydessä osoittaa sallittujen loma-asuntojen enimmäismäärän 
alueella.

Poikkiviiva RA-merkinnän yhteydessä osoittaa, että rakentaminen on sallittu vain jo 
rakennetuilla rakennuspaikoilla.

Yhdellä rakennuspaikalla saa olla vain yksi loma-asunto. Rakennusten etäisyys rantaviivasta
tulee olla vähintään 30 metriä. 

Aluetta koskevat suunnitelmat on lähetettävä Museovirastoon lausuntoa varten

Numero kohteessa viittaa selostuksessa ao. kohtaan

SUOJELUKOHDE JONKA MERKIT˜VYYS PERUSTUU KULTTUURIHISTORIALLISEEN,RAKENNUSTAITEELLISEEN
TAI KAUPUNKIKUVALLISEEN ARVOON

Numero kohteessa viittaa selostuksessa ao. kohtaan

Alue varataan asuntoalueiden tarvitsemia yksityisiä ja julkisia palveluita varten. Alueelle voidaan 
sijoittaa mm. päiväkoti-, koulu-,  ja lähikauppapalveluita.

Alue varataan yleiseen virkistys-ja ulkoilukäyttöön. Alueella on sallittu virkistystä ja ulkoilua
palveleva rakentaminen. Maisemaa tai virkistysmahdollisuuksia mahdollisesti heikentävään 
toimintaan on saatava maankäyttö- ja rakennuslain 128§:n mukainen maisematyölupa.

Alue varataan retkeily- ja ulkoilupalveluja varten. Alueella on sallittu vain retkeilyä ja ulkoilu-
käyttöä palveleva vähäinen rakentaminen. Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota 
yhtenäisten ulkoilureittien luomiseen, luonnon kulutuskestävyyteen ja ulkoilun ohjaamiseen.
Metsänhoitoa koskevissa ohjeissa on huomioitava alueen moninaiskäyttö.

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ulkoilun ohjaamistarpeita tai ympäristöarvoja.

Alueella sallitaan vain maatalouteen liittyvä rakentaminen. Rakentamisen on sijainniltaan
liityttävä olemassa oleviin tilakeskuksiin siten, että ranta-alueet ja pellot säilyvät vapaina 
rakentamiselta. Alueelle ei saa sijoittaa teitä, ulkoilureittejä tai muita rakenteita, jotka 
vaikeuttavat maatalouden harjoittamista. Alueen metsittämiseen tai siihen verrattavaan
käyttötarkoituksen muutokseen saa ryhtyä vain pakottavasta 
syystä ja kaupungin maaseutuviranomaisen luvalla.
Maa- ja metsätaloudesta vesistöihin kohdistuvan ravinnekuormituksen vähentämiseksi
viljelysalueilta  kulkeutuva vesi tulee pyrkiä johtamaan suojavyöhykkeiden, laskeutusaltaiden
tai vastaavien ravinteita pidättävien rakenteiden kautta ennen vesistöön päästämistä.

Alue on suojeltu tai varataan suojelualueeksi luonnonsuojelulain nojalla. Suojellulla alueella
ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka saattavat vaarantaa alueen suojeluarvoja.

sekä suorittaa linnoittamiseen liittyviä räjäytystöitä. Alueella sijaitsevilla ampumaradoilla 
suoritetaan ammuntoja. Puolustusvoimat harjoittelee alueella kaikkina vuorokauden aikoina.

VENESATAMA

Alue on varattu satamatoiminnoille ja niihin liittyville teollisuus-,logistiikka-ja terminaali- 
ja varastotoiminnoille.
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi ja alueella varaudutaan keskitetyn
kunnallistekniikan rakentamiseen.
Tonttitehokkuuden et = 0,05 ylittävä rakentaminen tulee perustua asemakaavaan.
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SUUNTAISLIITTYM˜

Mikäli rakennuslupahakemuksen toteuttamisesta saattaa aiheutua maaperän tai pohjaveden
pilaantumista, rakennuslupaviranomaisen on pyydettävä paikallisen vesihuoltolaitoksen 
ja alueelliseen ympäristökeskukseen lausunto.

ALUE JOKA ON VALTAKUNNALLISESTI MERKITT˜V˜ SEN KULTTUURIHISTORIALLISEN ARVON , RAKENNUSTAITEELLISTEN JA
KAUPUNKIKUVALLISTEN KOHTEIDEN JA ALUEKOKONAISUUKSIEN SEK˜ KAUPUNKIARKEOLOGIAN VUOKSI.

Suojelukohteita koskevat suunnitelmat on lähetettävä Museovirastoon tai maakuntamuseoon 
lausuntoa varten

Alue varataan Haminan kaupunkiseutua ja vaikutusaluetta palvelevalle kaupalle, julkisille ja 
yksityisille palveluille, hallinnolle, kaupunkimaiselle asumiselle, koulutus-, kulttuuri- ja 
virkistyspalveluille sekä keskustahakuisille, ympäristöhäiriötä aiheuttamattomalle 
työpaikkatoiminnoille. Keskustan asemakaavoituksessa ja muussa yksityiskohtaisessa 
suunnittelussa on huomiotava linnoituskaupungin kulttuurihistoriallisesti ainutlaatuinen luonne ja 
rakennustaiteellisesti omaleimainen  kaupunkikuva.
Asemakaavassa on mahdollistettava kauppatorin ympäristön kehittäminen arkkitehtonisesti 
korkeatasoisena ja jalankulkupainotteisena kaupallisena keskuksena, Haminan varuskunnan 
kehittäminen, varuskunnalta vapautuvien alueiden ja rakennusten uusiokäyttö keskustatoimintoja 
varten, linnoitusalueen käyttö kulttuuri, virkistys- ja luonnonmonimuotoisuutta vaalivana
alueena.

Tervasaaren laiturialuetta tulee kehittää julkisena tilana, erilaisten vapaa-ajan ja 
kulttuuritoimintojen alueena.

sk

KAUPUNKIKUVALLISESTI ARVOKAS ALUE

YLEISKAAVA-ALUEEN RAJA

ALUE ON VARATTU KAUPUNGIN TARPEISIIN

VAARA-ALUE
Aluerajaus osoittaa Seveso-direktiivi vyöhykkeen.

NATURA 2000 VERKOSTOON KUULUVA TAI SIIHEN EHDOTETTU ALUE

T˜RKE˜ TAI VEDENHANKINTAAN SOVELTUVA POHJAVESIALUE

Numero osoittaa pohjavesialueen luokan.

Luonnonsuojelulain 47 § erityisesti suojellun eliölajin (sorsanputki) tai luonnonsuojelulain 49 § 
mukaisen eliölajin (liito-orava) esiintymispaikka.

Kuitenkin enintään 5 vuotta.

VIIVA, JONKA RAJAAMAN ALUEEN YLEISKAAVA ON ESITETTY  OIKEUSVAIKUTTEISENA 1:5000

8.9.2005

6.10. - 20.10.2004

HAMINAN KESKEISTEN ALUEIDEN OIKEUSVAIKUTTEINEN YLEISKAAVA 

Alue varataan matkailukeskukselle. Alueelle saa sijoittaa palvelurakennuksia, majoitusraken-
nuksia, telttailu- ja leirintäalueita, kokoontumisrakennuksia, laitureita ja toimintaa palvelevia 
varasto- sekä huoltorakennuksia.Uimaranta tulee säilyttää vähintään nykyisen kokoisena ja 
yleisessä käytössä.
Uimarannan varustusta ja ylläpitoa tulee kehittää. Rakennukset tulee liittää yhdyskuntatek-
nisen huollon  verkostojen piiriin.

Alueeella on kielletty sellainen rakentaminen ja muut toimenpiteet, joista voi aiheutua 
ympäristönsuojelulain 8 §:n(pohjaveden pilaamiskielto) ja 7 §:n (maaperän pilaamiskielto)
sekä vesilain 1 luvun 18 §:n (pohjaveden muuttamiskielto) tarkoittamia seuraamuksia.

Alueen kaivaminen, peittäminen,muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on 
muinaismuistolain (295/63) nojalla kielletty.

AP
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HISTORIALLINEN TIELINJA, OSA KULTTUURIHISTORIALLISTA VALTAKUNNALLISESTI ARVOKASTA SUURTA RANTATIET˜

Alueella ei saa kohdentaa toimenpiteitä, jotka vaarantavat paikan erityisiä  luonnon
ja kulttuurihistorian arvoja

Suunnittelussa tulee varmistaa tien linjauksen sekä maisemallisten ja kulttuurihistoriallisten
arvojen säilymistä

Museovirastolle  varataan mahdollisuus lausunnon antamista varten.

Alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta ja ympäristö säilytetään. Museovirastolle
ja maakuntamuseolle on varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen yksityiskohtaisen 
suunnittelun yhteydessä.

Alueen arvokas  rakennuskanta ja ympäristö säilytetään. Museovirastolle ja maakuntamuseolle
on varattava mahdollisuus lausunnon antoon yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydesssä

T

AO-merkintä RA-merkinnän jälkeen osoittaa, että ranta-asemakaavalla on mahdollista 
muuttaa lomarakennusten korttelialueen käyttötarkoitus erillispientalojen korttelialueeksi,
kuitenkaan oleellisesti muuttamatta edellä mainittuja rakennuspaikan pinta-alaa,
rakennusoikeutta,asuntojen määrää ja rakennusten sijoittelua koskevia määräyksiä.

27.2.2006

17.11.2005

tark. 6.10.2004, 22.3.2005
10.6.2005,   8.9.2005

20.3.2006

Alue varataan loma-asutukselle. Lomarakennuspaikan pinta-ala tulee olla vähintään 3000 m2. 
Lämmitettävien rakennusten tai rakennuksen osien yhteenlaskettu rakennusoikeus on
enintään 150 k-m2  ja rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus yhteensä enintään 200 k-m2.
Mikäli rakennuspaikan pinta-alaksi viranomainen on hyväksynyt alle 3000 m2, edellä mainitut 
rakennusoikeusluvut pienenevät: 150 k-m2 ja 200 k-m2 kerrottuna suhdeluvulla, 
joka on todellinen rakennus paikan pinta-ala / 3000 m2.Viranomaisen hyväksymällä
rakennuspaikalla rakennusoikeus on kuitenkin aina vähintään 100k-m2

KEVYEN LIIKENTEEN YHTEYSTARVE

Hyväksymättä jätetty alue tai määräys

5.11.2008
Saanut
lainvoiman


