MERKINTJEN SELITYKSET JA KAAVAM˜˜R˜YKSET
YLEISKAAVA-ALUEEN RAJA
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VIIVA, JONKA RAJAAMAN ALUEEN YLEISKAAVA ON ESITETTY OIKEUSVAIKUTTEISENA 1:5000

Alue varataan loma-asutukselle. Lomarakennuspaikan pinta-ala tulee olla vhintn 3000 m2.
Lmmitettvien rakennusten tai rakennuksen osien yhteenlaskettu rakennusoikeus on
enintn 150 k-m2 ja rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus yhteens enintn 200 k-m2.
Mikli rakennuspaikan pinta-alaksi viranomainen on hyvksynyt alle 3000 m2, edell mainitut
rakennusoikeusluvut pienenevt: 150 k-m2 ja 200 k-m2 kerrottuna suhdeluvulla,
joka on todellinen rakennus paikan pinta-ala / 3000 m2.Viranomaisen hyvksymll
rakennuspaikalla rakennusoikeus on kuitenkin aina vhintn 100k-m2
Yhdell rakennuspaikalla saa olla vain yksi loma-asunto. Rakennusten etisyys rantaviivasta
tulee olla vhintn 30 metri.
AO-merkint RA-merkinnn jlkeen osoittaa, ett ranta-asemakaavalla on mahdollista
muuttaa lomarakennusten korttelialueen kytttarkoitus erillispientalojen korttelialueeksi,
kuitenkaan oleellisesti muuttamatta edell mainittuja rakennuspaikan pinta-alaa,
rakennusoikeutta,asuntojen mr ja rakennusten sijoittelua koskevia mryksi.

ALUEEN RAJA
MOOTTORITIE TAI MOOTTORILIIKENNETIE
LIIKENNETUNNELI
KAKSIAJORATAINEN P˜˜TIE TAI KATU
YKSIAJORATAINEN P˜˜TIE,P˜˜KATU TAI KOKOOJATIE
ERITASOLIITTYM˜

Poikkiviiva RA-merkinnn yhteydess osoittaa, ett rakentaminen on sallittu vain jo
rakennetuilla rakennuspaikoilla.
Numero RA-merkinnn yhteydess osoittaa sallittujen loma-asuntojen enimmismrn
alueella.
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RAUTATIELIIKENTEEN ALUE

ALUE ON VARATTU KAUPUNGIN TARPEISIIN
VEDENVAIHTOKANAVAN OHJEELLINEN SIJAINTI
VAARA-ALUE
Aluerajaus osoittaa Seveso-direktiivi vyhykkeen.

SATAMA-ALUE
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KAUPUNKIKUVALLISESTI ARVOKAS ALUE
nat

NATURA 2000 VERKOSTOON KUULUVA TAI SIIHEN EHDOTETTU ALUE
ma

MATKAILUPALVELUJEN ALUE
Alue varataan matkailukeskukselle. Alueelle saa sijoittaa palvelurakennuksia, majoitusrakennuksia, telttailu- ja leirintalueita, kokoontumisrakennuksia, laitureita ja toimintaa palvelevia
varasto- sek huoltorakennuksia.Uimaranta tulee silytt vhintn nykyisen kokoisena ja
yleisess kytss.
Uimarannan varustusta ja yllpitoa tulee kehitt. Rakennukset tulee liitt yhdyskuntateknisen huollon verkostojen piiriin.
Alueelle tulee laatia kokonaisvaltainen kehittmissuunnitelma ja sen pohjalta muuttaa rantaasemakaavaa. Alueelle tulee mys tehd hoito- ja kyttsuunnitelma, jossa huomioidaan
osallisten velvoitteet ja oikeudet, ympristn kestvyys, laadulliset kriteerit ja toiminnasta
aiheutuvien haittojen minimointi.

KEVYEN LIIKENTEEN REITTI
KEVYEN LIIKENTEEN YHTEYSTARVE
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LOMA-ASUNTOALUE

MAISEMALLISESTI ARVOKAS ALUE

Alue on varattu satamatoiminnoille ja niihin liittyville teollisuus-,logistiikka-ja terminaalija varastotoiminnoille.
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi ja alueella varaudutaan keskitetyn
kunnallistekniikan rakentamiseen.
Tonttitehokkuuden et = 0,05 ylittv rakentaminen tulee perustua asemakaavaan.
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PUOLUSTUSVOIMIEN ALUE
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T˜RKE˜ TAI VEDENHANKINTAAN SOVELTUVA POHJAVESIALUE
Alueeella on kielletty sellainen rakentaminen ja muut toimenpiteet, joista voi aiheutua
ympristnsuojelulain 8 §:n(pohjaveden pilaamiskielto) ja 7 §:n (maapern pilaamiskielto)
sek vesilain 1 luvun 18 §:n (pohjaveden muuttamiskielto) tarkoittamia seuraamuksia.
Mikli rakennuslupahakemuksen toteuttamisesta saattaa aiheutua maapern tai pohjaveden
pilaantumista, rakennuslupaviranomaisen on pyydettv paikallisen vesihuoltolaitoksen
ja alueelliseen ympristkeskukseen lausunto.
Numero osoittaa pohjavesialueen luokan.
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Numero kaavamerkinnn jlkeen kertoo, ett kyseess on uusi alue

/s-1

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

PUOLUSTUSVOIMIEN ALUE

EP-1

Alueen arvokas rakennuskanta ja ymprist silytetn. Museovirastolle ja maakuntamuseolle
on varattava mahdollisuus lausunnon antoon yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydesss
/s-2

ALUE JOKA ON VALTAKUNNALLISESTI TAI SEUDULLISESTI MERKITT˜V˜ KULTTUURIHISTORIALLISEN ARVON,
MAISEMAKUVAN TAI KYL˜KUVAN VUOKSI
Alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta ja ymprist silytetn. Museovirastolle
ja maakuntamuseolle on varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen yksityiskohtaisen
suunnittelun yhteydess.
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Alue on varattu yhdyskuntateknist huoltoa palveleville laitteille, rakenuksille ja laitoksille.
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ERITYISPALVELUJEN ALUE
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HAUTAUSMAA-ALUE
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SUOJAVIHERALUE

MUINAISMUISTOLAIN (295/63) RAUHOITTAMA KIINTE˜ MUINAISJ˜˜NNS
Alueen kaivaminen, peittminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on
muinaismuistolain nojalla kielletty.
Aluetta koskevat suunnitelmat on lhetettv Museovirastoon lausuntoa varten
Numero kohteessa viittaa selostuksessa ao. kohtaan
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Suojelukohteita koskevat suunnitelmat on lhetettv Museovirastoon tai maakuntamuseoon
lausuntoa varten
Numero kohteessa viittaa selostuksessa ao. kohtaan

KERROSTALOVALTAINEN ASUNTOALUE
Alue varataan pasiassa asuinkerrostaloille. Alueelle saa sijoittaa mys asuinpientaloja sek
tonttikohtaisesti alle 400 m2 laajuisia liike-, tyskentely- ja palvelutiloja, joista ei aiheudu
melua, raskasta liikennnett, ilman pilaantumista tai nihin verrattavia ympristhaittoja.
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi ja alueella varaudutaan keskitetyn kunnallistekniikan
rakentamiseen. Tonttitehokkuuden et = 0,02 ylittv rakentaminen tulee perustua asemakaavaan.
Rakennettaessa ennen alueen asemakaavoittamista, tulee rakennuspaikan olla vhintn
10000 m2 suuruinen.
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PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE
Alue varataan pasiassa asuinpientaloille, kuten erillispientaloille, kytketyille pientaloille,
rivitaloille ja pienkerrostaloille. Alueelle saa lisksi sijoittaa tonttikohtaisesti alle 400 m2
laajuisia tyskentely-, palvelu- ja liiketiloja, joista ei aiheudu melua, raskasta liikennett,
ilman pilaantumista tai nihin verrattavia ympristhaittoja.
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi ja alueella varaudutaan keskitetyn kunnallistekniikan
rakentamiseen. Tonttitehokkuuden et = 0,02 ylittv rakentaminen tulee perustua asemakaavaan.
Rakennettaessa ennen alueen asemakaavoittamista, tulee rakennuspaikan olla vhintn
10000 m2 suuruinen.
Alue varataan erillispientaloista ja erillisist piharakennuksista muodostuvalle kylasutukselle
sek maatilatalouteen liittyvlle rakentamiselle. Alueelle saa lisksi sijoittaa
rakennuspaikkakohtaisesti rakennusoikeuden sen salliessa alle 400 m2 laajuisia
tyskentely-,palvelu-, varasto-, ja liiketiloja, joista ei aiheudu melua, raskasta liikennett,
ilman pilaantumista tai nihin verrattavia ympristhaittoja. Rakennuspaikan tulee olla vhintn
3000 m2 suuruinen. Rakennusoikeus on 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. Rakennusten
kerrosluku on enintn kaksi.
Yhdell rakennuspaikalla saa olla vain yksi enintn kaksiasuntoinen asuinrakennus.
Rakennusten sijoittelussa, mitoituksessa, rakentamisessa ja ulkovrityksess tulee noudattaa
perinteist rakentamistapaa sopusointuisen kylkuvan luomiseksi. Varasto- ja tytilat tulee
sijoittaa erillisiin piharakennuksiin, mikli niiden rakentaminen asuinrakennuksen yhteyteen ei ole
toiminnallisesti vlttmtnt. Rakennusten julkisivujen tulee olla pasiassa lautaverhoiltuja.
Ellei erityist syyt ole, prakennus tulee maalata peittomaalilla,
piharakennukset punamullan svyisell maalilla.
Mikli rakentamispaine tai muu vastaava syy edellytt, kaupunki laatii alueelle yleiskaavaa
yksityiskohtaisemman maankytn suunnitelman.
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LUONNONSUOJELUALUE
Alue on suojeltu tai varataan suojelualueeksi luonnonsuojelulain nojalla. Suojellulla alueella
ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteit, jotka saattavat vaarantaa alueen suojeluarvoja.
Mrys on voimassa kunnes alue on muodostettu luonnonsuojelulain mukaiseksi
suojelualueeksi. Kuitenkin enintn 5 vuotta.

RAKENNUSLAINS˜˜D˜NNN NOJALLA SUOJELTAVA ALUE
Maankytt- ja rakennuslain 41.2 §:n nojalla suojeltava alue. Alueella olevia rakennuksia
ja rakenteita ei saa purkaa eik niiden ulkoasua muuttaa siten, ett niiden kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne turmeltuu. Maankamaran ja ympristn luonnetta muuttavat
toimenpiteet ovat alueella kielletty. Hoitotoimenpiteisiin on tarvittaessa haettava
maankytt- ja rakennuslain 128 §:n mukainen maisematylupa.
Museovirastolle varataan mahdollisuus lausunnon antamista varten.

RAKENNUSSUOJELULAIN NOJALLA SUOJELTU ALUE
Valtioneuvoston ptksell 1080/561/90 suojeltu aluekokonaisuus.

MAA- JA METS˜TALOUSVALTAINEN ALUE

M-1

M-2

MAA- JA METS˜TALOUSVALTAINEN ALUE
Alueella sallitaan vain maa- ja metstalouteen liittyv rakentaminen.
Alue on varattu kaavamerkinnn mukaisen kytttarkoituksen rinnalla
asuntotuotannon reservialueeksi.

MAA- JA METS˜TALOUSVALTAINEN ALUE
Alueella sallitaan vain maa- ja metstalouteen liittyv rakentaminen.
Alue on varattu kaavamerkinnn mukaisen kytttarkoituksen rinnalla
typaikka-alueen reservialueeksi.

KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE
Alue varataan Haminan kaupunkiseutua ja vaikutusaluetta palvelevalle kaupalle, julkisille ja
yksityisille palveluille, hallinnolle, kaupunkimaiselle asumiselle, koulutus-, kulttuuri- ja
virkistyspalveluille sek keskustahakuisille, ympristhirit aiheuttamattomalle
typaikkatoiminnoille. Keskustan asemakaavoituksessa ja muussa yksityiskohtaisessa
suunnittelussa on huomiotava linnoituskaupungin kulttuurihistoriallisesti ainutlaatuinen luonne ja
rakennustaiteellisesti omaleimainen kaupunkikuva.
Asemakaavassa on mahdollistettava kauppatorin ympristn kehittminen arkkitehtonisesti
korkeatasoisena ja jalankulkupainotteisena kaupallisena keskuksena, Haminan varuskunnan
kehittminen, varuskunnalta vapautuvien alueiden ja rakennusten uusiokytt keskustatoimintoja
varten, linnoitusalueen kytt kulttuuri, virkistys- ja luonnonmonimuotoisuutta vaalivana
alueena.

JULKISTEN PALVELUJEN JA HALLINON ALUE

M-3

Alueella sijaitsee tiehistoriallista arvoa omaava vanha Viipurinrantatie
on otettava huomioon alueen yksityiskohtaisessa kaavoituksessa.
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Alue varataan yksityisille palveluille ja liikennehakuisille, paljon tilaa vaativalle myynti- ja
varastotoiminnalle sek 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 myymln myyntipinta-alasta saa olla enintn
20 % ja korkeintaan 100 nelimetri. Alueelle ei saa sijoittaa pivittistavarakaupan
myyml.
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi ja alueella varaudutaan keskitetyn kunnallistekniikan
rakentamiseen. Tonttitehokkuuden et = 0,02 ylittv rakentaminen tulee perustua asemakaavaan.

VAPAA-AJAN PALVELUJEN JA ASUMISEN ALUE

MAATALOUSALUE
Alueella sallitaan vain maatalouteen liittyv rakentaminen. Rakentamisen on sijainniltaan
liityttv olemassa oleviin tilakeskuksiin siten, ett ranta-alueet ja pellot silyvt vapaina
rakentamiselta. Alueelle ei saa sijoittaa teit, ulkoilureittej tai muita rakenteita, jotka
vaikeuttavat maatalouden harjoittamista. Alueen metsittmiseen tai siihen verrattavaan
kytttarkoituksen muutokseen saa ryhty vain pakottavasta
syyst ja kaupungin maaseutuviranomaisen luvalla.
Maa- ja metstaloudesta vesistihin kohdistuvan ravinnekuormituksen vhentmiseksi
viljelysalueilta kulkeutuva vesi tulee pyrki johtamaan suojavyhykkeiden, laskeutusaltaiden
tai vastaavien ravinteita pidttvien rakenteiden kautta ennen vesistn pstmist.

L˜HIPALVELUJEN ALUE

PALVELUJEN JA ERIKOISTAVARAKAUPAN ALUE

MAA- JA METS˜TALOUSVALTAINEN ALUE
Alueella sallitaan vain maa- ja metstalouteen liittyv rakentaminen.
Alue on varattu kaavamerkinnn mukaisen kytttarkoituksen rinnalla
typaikka-alueen reservialueeksi.

Alue varataan asuntoalueiden tarvitsemia yksityisi ja julkisia palveluita varten. Alueelle voidaan
sijoittaa mm. pivkoti-, koulu-, ja lhikauppapalveluita.

Alue varataan ymprivuotisille vapaa-ajan palveluille, monimuotoiselle kerros- ja
pientaloasutukselle ja erilaisille virkistysalueille. Alueelle saa lisksi sijoittaa asumisen
yhteyteen soveltuvia, ympristhiriit aiheuttamattomia typaikkatoimintoja, ei kuitenkaan P-1
-merkinnn mukaisia paljon tilaa vaativia myynti- tai varastotoiminnan tiloja.
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi ja alueella varaudutaan keskitetyn kunnallistekniikan
rakentamiseen. Tonttitehokkuuden et = 0,02 ylittv rakentaminen tulee perustua asemakaavaan.
Rakennettaessa ennen alueen asemakaavoittamista, tulee rakennuspaikan olla vhintn
10000 m2 suuruinen.
Ennen alueen asemakaavoittamista tai rakentamiseen yliptn ryhtymist,alueen pilaantuneesta
maaperst tulee laatia selvitys, tehd maapern kunnostussuunnitelma ja suorittaa maapern
kunnostustoimenpiteet. Kunnostustoimenpiteiden jlkeen rakentamattomat alueet tulee istuttaa
puistomaisesti.
Tervasaaren laiturialuetta tulee kehitt julkisena tilana, erilaisten vapaa-ajan ja
kulttuuritoimintojen alueena.
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MUINAISMUISTOALUE

Alueella sallitaan vain maa- ja metstalouteen liittyv rakentaminen.
Rakentamisen on sijainniltaan liityttv olemassa oleviin tilakeskuksiin siten,
ett ranta-alueet ja pellot silyvt vapaina rakentamiselta.

Alue varataan kaupungin, valtion ja muiden julkisyhteisjen palvelutoimintoja varten. Alueelle saa
lisksi sijoittaa palvelujen tuottamiseen ja hallintoon liittyvi muita typaikkatoimintoja ja
asumista.
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Alueella on yllpidettv kasvustoa, joka on paikalle luonteenomaista, kest ympristn
rasitusta ja vaimentaa ympristn hiritekijiden kulkeutumista alueelta toiselle.
Alueelle saa sijoittaa meluvalleja, meluaitoja ja muita rakenteita, jotka suojaavat viereisi
alueita liikenteen tai muun toiminnan aiheuttamilta haitoilta.

Alueen kaivaminen, peittminen,muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on
muinaismuistolain (295/63) nojalla kielletty.
Aluetta koskevat suunnitelmat on lhetettv Museovirastoon lausuntoa varten

SUOJELUKOHDE JONKA MERKIT˜VYYS PERUSTUU KULTTUURIHISTORIALLISEEN,RAKENNUSTAITEELLISEEN
TAI KAUPUNKIKUVALLISEEN ARVOON
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Alue on varattu Haminan tysiirtolalle.

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN T˜RKE˜ ALUE
Luonnonsuojelulain 47 § erityisesti suojellun elilajin (sorsanputki) tai luonnonsuojelulain 49 §
mukaisen elilajin (liito-orava) esiintymispaikka.
Aluetta koskevat suunnitelmat on lhetettv alueelliseen ympristkeskukseen lausuntoa varten
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YHDYSKUNTATEKNISTENPALVELUJEN ALUE

HISTORIALLINEN TIELINJA, OSA KULTTUURIHISTORIALLISTA VALTAKUNNALLISESTI ARVOKASTA SUURTA RANTATIET˜
Suunnittelussa tulee varmistaa tien linjauksen sek maisemallisten ja kulttuurihistoriallisten
arvojen silymist
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Alueelle saa rakentaa Puolutusvoimienkyttn tarpeellisia rakennuksia ja laitteita. Alueella
saa harjoituksiin liittyen suorittaa tulenkuvausta ja kytt harjoitusampumatarvikkeita
sek suorittaa linnoittamiseen liittyvi rjytystit. Alueella sijaitsevilla ampumaradoilla
suoritetaan ammuntoja. Puolustusvoimat harjoittelee alueella kaikkina vuorokauden aikoina.
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MAA- JA METS˜TALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYIST˜ ULKOILUN OHJAAMISTARVETTA
Maa- ja metstalousvaltainen alue, jolla on ulkoilun ohjaamistarpeita tai ympristarvoja.
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MAA- JA METS˜TALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISI˜ YMP˜RISTARVOJA
Alueella ei saa kohdentaa toimenpiteit, jotka vaarantavat paikan erityisi luonnon
ja kulttuurihistorian arvoja

VESIALUE
Vesialueelle kohdistuvissa toimenpiteiss on kiinnitettv erityist huomiota siihen,
ett ruovikoitumista ja vesialueen umpeenkasvua voidaan hidastaa ja luonnollista
vedenvirtausta ei estet.

Rantavyhykkeell yleiskaavaa voidaan kytt rakennusluvan myntmisen perusteena,
jos alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa tai ranta-asemakaavaa

Hyvksymtt jtetty alue tai mrys

TEOLLISUUS - JA VARASTOALUE
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi ja alueella varaudutaan keskitetyn
kunnallistekniikan rakentamiseen.
Tonttitehokkuuden et = 0,02 ylittv rakentaminen tulee perustua asemakaavaan.

TEOLLISUUSALUE, JOLLE YMP˜RIST ASETTAA TOIMINNAN LAADULLE ERITYISI˜ VAATIMUKSIA
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Alue varataan sellaiselle teollisuus-, varasto- ja typaikkatoiminnoille, joista ei aiheudu
Valtioneuvoston ptksen 1992/993 mukaisia ohjearvoja
ylittv melua, ilman pilaantumista tai muuta
vastaavaa haittaa.Harjoitettavassa toiminnassa ei saa kytt,valmistaa tai varastoida
pohjavesi likaavia aineita.
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi ja alueella varaudutaan keskitetyn
kunnallistekniikan rakentamiseen.
Tonttitehokkuuden et = 0,02 ylittv rakentaminen tulee perustua asemakaavaan.

HAMINAN KESKEISTEN ALUEIDEN OIKEUSVAIKUTTEINEN YLEISKAAVA

L˜HIVIRKISTYSALUE
Alue varataan yleiseen virkistys-ja ulkoilukyttn. Alueella on sallittu virkistyst ja ulkoilua
palveleva rakentaminen. Maisemaa tai virkistysmahdollisuuksia mahdollisesti heikentvn
toimintaan on saatava maankytt- ja rakennuslain 128§:n mukainen maisematylupa.

URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUIDEN ALUE
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VR

Alue varataan urheilu- ja virkistystoimintoja varten. Alueella on sallittu vain urheilu-,
virkistys- ja vapaa-ajan toimintoja palveleva rakentaminen. Alueen suunnittelussa on
kiinnitettv huomiota yhtenisten ulkoilureittien luomiseen, luonnon kulutuskestvyyteen ja ulkoilun ohjaamiseen.

RETKEILY-JA ULKOILUALUE
Alue varataan retkeily- ja ulkoilupalveluja varten. Alueella on sallittu vain retkeily ja ulkoilukytt palveleva vhinen rakentaminen. Alueen suunnittelussa on kiinnitettv huomiota
yhtenisten ulkoilureittien luomiseen, luonnon kulutuskestvyyteen ja ulkoilun ohjaamiseen.
Metsnhoitoa koskevissa ohjeissa on huomioitava alueen moninaiskytt.
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