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1. JOHDANTO 

Yleiskaavan tarkoitus ja sisältö 
Haminan yleiskaavan laatiminen aloitettiin vuo-
den 2003 alussa. Yleiskaavan laatimisen tarkoi-
tuksena on saada aikaan yleispiirteinen maankäyt-
tösuunnitelma, joka kattavasti ratkaisee Haminan 
kaupungin yhdyskuntarakenteen kehittämisperi-
aatteet ja toimii yksityiskohtaisemman suunnitte-
lun perustana sekä asemakaava-alueella että sen 
ulkopuolella. 

Yleiskaavan laatiminen on tullut ajankohtaiseksi 
myös Haminan ja Vehkalahden yhdistymisen se-
kä kaupungin elinkeinoelämän voimakkaan kehit-
tymisen myötä. Yleiskaavalla turvataan Haminan 
sataman ja muiden työpaikka- ja logistiikka-
alueiden kehittyminen sekä alueen läpi virtaavan 
liikenteen edellytykset. Kaavassa osoitetaan myös 
E18- tien uusi liikennekäytävä ns. pohjoisen vaih-
toehdon mukaisesti sekä osoitetaan siihen liittyvä 
maankäyttö, mm. keskeisten liittymäalueiden 
ympäristö. Uutta ja monimuotoista asuinrakenta-
mista osoitetaan kaupunkirakennetta tehostaen, 
täydentäen ja osoittamalla uusia alueita rakenteen 
sisältä. Tavoitteena on riittävien asuinalueiden 
varaaminen, jotka mahdollistavat väkiluvun kas-
vattamisen ja asumisväljyyden kasvun. 

Maankäyttö - ja rakennuslain mukaan yleiskaavan 
tarkoituksena on kunnan yhdyskuntarakenteen ja 
maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toi-
mintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavassa esi-
tetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoite-
taan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoi-
tuksen ja suunnittelun sekä rakentamisen ja 
maankäytön perustaksi. 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 39 §:n mu-
kaan yleiskaavaa laadittaessa on maakuntakaava 
otettava huomioon säädetyllä tavalla. Edelleen 
yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon, 
siinä määrin kuin laadittavan yleiskaavan ohjaus-
tavoite ja tarkkuus sitä edellyttävät: 

1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus 
ja ekologinen kestävyys 

2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväk-
sikäyttö 

3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus 

4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukko-
liikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, ve-
si- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjes-
tämiseen ympäristön, luonnonarvojen ja talouden 
kannalta kestävällä tavalla 

5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri 
väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympä-
ristöön 

6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset 

7) ympäristöhaittojen vähentäminen 

8) rakennettujen ympäristön, maiseman ja luon-
nonarvojen vaaliminen 

9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys 

Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai 
muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa. 

2. SUUNNITTELUPROSESSI 

2.1. Suunnittelun vaiheet ja vuorovaiku-
tus 

Haminan kaupungin yleiskaavan laatiminen on 
käynnistynyt kaupunginhallituksen päätöksellä 
27.1.2003. Samassa yhteydessä kaupunginhallitus 
asetti yleiskaavan tavoitteet. Yleiskaavoituksen 
vireilletulosta on ilmoitettu 30.4.2003.  

MRL 63 §:n mukaisessa osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelmassa (OAS) on työn alkuvaiheessa 
määritelty vuorovaikutuksen kannalta tärkeät 
osallistahot, käytettävät osallistumismenetelmät 
ja –järjestelyt sekä vaikutusten arviointiin liittyviä 
lähtökohtia. OAS on myös sisältänyt yleiskuva-
uksen yleiskaavan tarkoituksesta ja suunnittelu-
prosessista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
on ollut nähtävillä 2.5.-16.5.2003. Tavoitteiden 
täsmentäminen ja perusselvitysten laatiminen teh-
tiin vuoden 2003 kuluessa.  

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan täs-
mennetyt tavoitteet 10.11.2003. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli 
nähtävillä 2.5.-16.5.2003. 

Yleiskaavaluonnos on pidetty MRA 30 §:n mu-
kaisesti nähtävillä 24.6.-23.7.2004 ja 6.10.-20.10. 
2004. Kaavaluonnoksesta on pyydetty alustavat 
viranomais- ja eri lautakuntien lausunnot. Saadun 
palautteen perusteella on tarkennettu kaavaluon-
nosta, laadittu kaavan vaikutusten arviointi sekä 
kaavaselostus. Kaavaselostus arviointeineen on 

teetetty konsulttityönä. Konsulttina on toiminut 
Jaakko Pöyry Infra/ Maa ja Vesi Oy. Tarkistettua 
yleiskaavaluonnosta on esitelty luottamushenki-
löille 1.9.2005 sekä yleisölle 7.9.2005.  

Teknisen lautakunnan käsittelyn 8.9.2005 jälkeen 
yleiskaava pidettiin MRA 19 §:n mukaisesti eh-
dotuksena nähtävillä 14.9. – 14.10.2005. Yleis-
kaavaehdotuksesta pyydettiin MRL:n mukaiset 
lausunnot ja siitä jätettiin 33 kpl muistutuksia. 
MRA 18 §:n mukainen viranomaisneuvottelu on 
pidetty nähtävilläoloajan jälkeen 10.1.2006. Mu-
seoviraston kanssa käytiin erillinen viranomais-
neuvottelu 1.2.2006. Lisäksi on neuvoteltu mer-
kittävimpien maanomistajien kanssa. 

Kaavan hyväksymiskäsittelyn tavoiteaikatauluna 
on, että kaupunginvaltuuston käsittely ajoittuisi 
vuoden 2006 keväälle. 

Kaavaa koskevasta kaupunginvaltuuston päätök-
sestä voi valittaa 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaamisesta Kouvolan hallinto–oikeudelle. 
Hallinto-oikeuden päätöksestä voi edelleen valit-
taa Korkeimmalle hallinto-oikeudelle. 

3. TAVOITTEET  

3.1. Yleiskaavan tavoitteet 
Yleiskaavan tavoitteiden tarkoituksena on täs-
mentää yleiskaavoitukselle asetettuja tehtäviä se-
kä ottaa kantaa siihen, minkä asioiden tulisi pai-
nottua työtä tehtäessä. 

Haminan yleiskaavoituksen tavoitteita on valmis-
teltu kaupungin kaavoitusviraston toimesta ja ne 
on käsitelty valtuustossa 10.11.2003. 

Haminan kaupunginhallituksen 27.1.2003 ja 
kaupunginvaltuuston 10.11.2003 hyväksymät 
tavoitteet Haminan yleiskaavoitukselle ovat: 

 Haminan liikekeskustan suunnitteluperiaatteet 
 keskeiset täydennysrakentamisalueet 
 kaupunkikuvalliset periaatteet 
 historiallisen kaupunkikuvan vaaliminen ja suoje-

lua edellyttävien kohteiden määritteleminen 
 Haminan varuskunta-alueen toiminnan edellytys-

ten turvaaminen 
 E18 -liikennekäytävän osoittaminen seutukaavan 

mukaisena oikeusvaikutteisena varauksena sekä 
tiehen liittyvien keskeisten risteys- ja solmukohti-
en maankäytön hyödyntäminen 

 Tervasaaren maankäyttö 
 liikenneturvallisuus 

 Haminan satama-alueen kehittäminen, uusien työ-
paikka-alueiden osoittaminen ja nykyisten työ-
paikka-alueiden laajenemissuuntien valinta 

 nykyisten asuntoalueiden ja asuintaajamien kehit-
täminen 

 keskeisten vapaa-alueiden osoittaminen virkistyk-
seen ja retkeilyyn, suojelualueiden turvaaminen ja 
kaupunkipuiston varaaminen 

Satama ja työpaikka-alueet 
Haminan seutu Kaakkoissuomen logistiikan 
osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen keskuk-
seksi 

 Yleiskaavassa varaudutaan nykyistä voimakkaam-
paan työpaikkakehitykseen 

 Uudet työpaikat pyritään sijoittamaan elinkei-
noelämän, kaupunkirakenteen ja liikenneverkon 
kannalta tarkoituksenmukaisesti 

 Tavoitteena on varata riittävän laajat alueet eri-
tyyppisille toiminnoille ja myös saman tai saman-
tyyppisen toiminta-ajatuksen yrityskeskittymien 
luomista varten. 

Työpaikka-alueisiin liittyvä tavoite on yksi yleis-
kaavan keskeisimmistä tavoitteista. 

Asuminen ja asuntotuotanto 
 Tavoitteena on kaupungin asukkaiden tarvitseman, 

laadukkaan, hinnaltaan hyväksyttävän ja ympäris-
töltään viihtyisän asumisen tarjoaminen. 

 Asuinalueita tulee olla riittävästi siten, että ne 
mahdollistavat kaupungin väkiluvun kasvun n. 
1000 asukkaalla vuoteen 2020 mennessä sekä 
asumisväljyyden kasvun. 

 Pyritään keskustan ja lähitaajamien yhdyskuntara-
kenteen tiivistämiseen, olemassa olevan yhdys-
kuntarakenteen hyödyntämiseen sekä palvelujen 
tarjoamiseen ja olemassa olevien palvelujen tur-
vaamiseen. 

 Asuntotuotannossa huomioitava työssäkäyntialueet 
ja uusien asuntojen sijoittaminen siten, että yhtey-
det työssäkäyntialueille ovat toimivat. 

 Yleiskaavassa tulee edistää asuntoalueiden, asunto-
tyyppien ja asuntojen hallintamuotojen monipuo-
listamista. 

 Pienipiirteinen ja matala kaupunkimainen raken-
taminen ovat erittäin hyvin Haminan kaupungille 
sopivia nimenomaan keskusta –alueilla. 

 Lähitaajamissa omakotitalojen ja rivitalojen osuut-
ta asuntotuotannosta tulee tarkastella jo toteutu-
neen kehityksen mukaan. 

 Kyläalueiden kehittymistä tuetaan. 
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Liikenne 

 Liikenneväylävarauksilla turvataan autoliikenteen, 
kevyen liikenteen, joukkoliikenteen, tavaraliiken-
teen, raideliikenteen ja sataman kehittäminen 

 Kansainvälisesti merkittävän E18-tien linjaus poh-
joisen vaihtoehdon mukaisesti. Tieviranomaiset 
pitävät ratkaisua ainoana toteuttamiskelpoisena 
vaihtoehtona. 

 Yleiskaavaratkaisulla lisätään liikenneturvallisuut-
ta ja liikenteen sujuvuutta sekä vähennetään ym-
päristöhaittoja kustannustehokkaasti. 

Vapaa- ja suojelualueet 
 Yleiskaavassa pyritään viheraluejärjestelmään, jos-

sa on virkistysalueiden, erilaisten vihervyöhykkei-
den ja ulkoilureittien muodostama kokonaisuus ja 
johon sisältyvät virkistysalueet, ulkoilualueet, eri-
laiset suojaviheralueet ja suojavyöhykkeet, raken-
nettujen alueiden puistomaiset osat sekä maa- ja 
metsätalousalueet ja suoja-alueet. 

 Virkistysalueet ja niitä yhdistävät vihervyöhykkeet 
muodostavat kaupunkirakennetta jäsentävän vi-
herverkoston. 

 Laaditun luontoselvityksen suositukset otetaan 
huomioon. 

3.2. Muita yleiskaavan laatimiseen liit-
tyviä tavoitteita 

Melu (Haminan meluselvitys 2003) 
Haminan kaupunki ottaa melun huomioimisen 
yhdeksi merkittäväksi kaupunkisuunnittelua ja 
kaavoitusta ohjaavaksi tekijäksi. 

Päätavoitteet melun ja meluntorjunnan huomioi-
misesta osana kaupungin toimintaa: 

 Mahdollisuus kokea kaupungin alueella luonnon 
ääniä ilman, että ihmisen aiheuttama melu peittää 
luonnon äänet tai merkittävästi häiritsee kuulijaa 
(hiljaiset alueet). 

 Tarjota jokaiselle kaupunkilaiselle lähiympäristös-
sään melutasojen suhteen alueita, joilla asukkaat 
voivat virkistäytyä ilman häiritsevää melua (suh-
teellisen hiljaiset alueet). 

 Kaupunkisuunnittelun eri vaiheissa otetaan huomi-
oon suunniteltujen ratkaisuiden vaikutukset aluei-
den melutilanteisiin sekä siihen, kuinka toiminnas-
ta aiheutuva melu voi vaikuttaa alueen käyttöön. 

 Meluisat toiminnot pyritään keskittämään alueille, 
jotka altistuvat joka tapauksessa melulle. Tällaisia 
alueita on mm. suurten liikenneväylien läheisyy-
dessä. 

 Suunnittelussa otetaan huomioon erityisesti melul-
le herkkien toimintojen sijoittuminen. 

4. LÄHTÖKOHDAT 

4.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 
Haminan kaupunki sijaitsee Suomenlahden ran-
nalla, 150 km Helsingistä itään. Kaupungin kautta 
kulkee E18-tie Vaalimaan kautta Pietariin. Venä-
jän rajalle on matkaa 40 km ja Pietariin 270 km. 

Haminalla on pitkä ja värikäs historia. Meren ää-
relle, venereittien leikkauskohtaan, Suuren ranta-
tien varteen, syntyi keskiajalla vilkas kauppa-
paikka, joka mainitaan asiakirjoissa Vehkalahtena 
ensimmäisen kerran jo vuonna 1336. Tähän hyvi-
en kulkuyhteyksien ja kansainvälisen kaupan 
solmukohtaan perustettiin Haminan kaupunki 
vuonna 1653 (Veckelax Nystad). 

Haminan kaupunki ja Vehkalahden kunta lakkau-
tettiin ja perustettiin uusi Haminan kaupunki 
vuoden 2003 alussa. Haminan kaupunki täytti 
350 vuotta vuonna 2003. 

4.1.1. Yhdyskuntarakenne 

Kaupunkirakenteen historiaa 
Vakinainen asutus muodostui Haminan- Vehka-
lahden alueelle vasta 1100-1200- luvulla, sillä 
avoin meri ei antanut suojaa vihollisen hyökkäyk-
siltä. Vehkalahti mainitaan ensimmäisen kerran 
asiakirjoissa vuonna 1336, jolloin Tallinnan por-
vareille myönnettiin oikeus käydä kauppaa Veh-
kalahdella. Viimeistään 1400- luvulla paikalle 
nousi myös harmaakivinen kirkko. Vehkalahden 
pitäjä kuuluu ns. kantapitäjiin ja perustettiin 
vuonna 1427. Sen alue käsitti tuolloin lähes koko 
Kymenlaakson. 

Vehkalahden kauppapaikka ei pystynyt kilpaile-
maan Viipurin kanssa ja se menettikin merkityk-
sensä 1500- lukuun mennessä. Uusi nousu alkoi 
vuonna 1653, jolloin kreivi Pietari Brahe perusti 
Vehkalahden kaupungin. 

Maanmittari Erik Aspegren saapui jo vuonna 
1649 laatimaan kaupungille asemakaavaa. Sään-
nöllinen ruutuasemakaava suunniteltiin samalle 
paikalle nykyisen keskustan kanssa. Suorakaiteen 
muotoisen ruudukon keskellä oli tori, jonka poh-
joisreunalla sijaitsi raatihuone. Vehkalahden kau-
pungin rakennetun kaupunkialueen rajaaminen 
jää vain karkean hahmotelman tasolle. 1600-
luvun kaupungin asemakaava-alue oli vain osit-
tain rakennuskäytössä. Kaupungin rakennuskan-

nan määrä oli pieni, vuonna 1683 kaupungissa oli 
yhteensä 20 vaatimatonta porvaristaloa. Yksittäi-
sistä rakennuksista mainitaan kirkon ja pappilan 
lisäksi pormestari Kubben talo sekä torin varrella 
sijainnut raatihuone, joka mainitaan ensimmäisen 
kerran 1657. Muita julkisia rakennuksia olivat 
1661-1662 rakennettu koulutalo ja koulumestari-
kaupunginsaarnaajan asunto. Vuonna 1707 koulu 
sai uuden rakennuksen. Meren rannalla ovat si-
jainneet porvarien ranta-aitat. 

Suuren pohjan sodan aikana Viipurin ja Käkisal-
men kukistuttua v. 1710 kenraali Nieroth aloitti 
Vehkalahden linnoittamisen. Linnoitustyöt edis-
tyivät huonosti ja varustukset sortuivat tukemat-
tomina. Vuonna 1712 Vehkalahden linnoitus 
määrättiin tyhjennettäväksi ja puolustusta siirret-
tiin länteen. Linnoituslaitteet hajotettiin ja sekä 
linnoituksen että kaupungin rakennukset poltet-
tiin. Syyskuun alussa 1712 venäläiset joukot saa-
puivat Vehkalahden kaupunkiin. Kuitenkin jo 
seuraavana vuonna osa asukkaista palasi kaupun-
kiin. Jälleenrakennustoiminta alkoi jo venäläisten 
miehistysaikana. 

Uudenkaupungin rauhassa 1721 Vehkalahdesta 
tuli rajakaupunki. Vuonna 1723 uuden kaupungin 
nimeksi tuli Fredrikshamn, Hamina. Samana 
vuonna Hamina sai tapulioikeudet ja se kohosi 
nopeasti Ruotsi-Suomen tärkeimmäksi puutavaran 
vientipaikaksi. 

Kenraali Axel von Löwen laati v. 1722 Haminalle 
bastionijärjestelmään perustuvan linnoitus-
suunnitelman. Bastionijärjestelmä oli tähden 
muotoinen, jonka sisään rakennettiin säteittäis-
kaavaan perustuva kahdeksankulmainen ideaali-
kaupunki. Kaupunki sai siis renessanssin ihantei-
den mukaisen ainutlaatuisen ympyräasemakaa-
van. Linnoituksen runkona oli kahdeksan terävä-
kärkistä bastionia, joista vain kuusi toteutettiin ja 
loput kaksi korvattiin kurtiinivallilla. 

Turun rauhassa 1743 Hamina siirtyi venäläisille 
ja siitä tuli rajalinnoitus länttä vastaan. Venäläiset 
jatkoivat linnoitustöitä mm. vahvistamalla valleja 
syventämällä vallihautoja. Linnoitusta laajennet-
tiin 1740- ja 1750-luvuilla länteen, jonka jälkeen 
linnoitustyöt olivat pysähdyksissä 1770-luvulle 
saakka. Linnoitustyöt aloitettiin uudestaan vuon-
na 1791. Seitsemäs bastioni eli keskusbastioni ra-
kennettiin 1803 – 1811. Kaupunki laajeni vähitel-
len vallien ulkopuolelle; jo 1740- luvulla linnoi-
tuksen itäpuolelle alkoi muodostua ns. Viipurin 

esikaupunki. Sen muodostuminen oli seurausta 
siitä, että vuonna 1748 linnoituksen ympärille lii-
tettiin rakentamaton suojavyöhyke, jonka seura-
uksena ”Vanhan kaupungin”, Hietakylän esikau-
punki purettiin. Tilalle syntyi uusia esikaupunki-
alueita, joista suurin oli Viipurin esikaupunki. 
Länsipuolella asutus levisi Saviniemen, Hietaky-
län ja Pitäjänsaaren esikaupunkeihin. Venäläisten 
aikana rakennustoiminta oli muutenkin vilkasta. 
Renessanssityylinen raatihuone valmistui keskus-
aukiolle v. 1798. Kaupungin ensimmäinen raati-
huone, joka mainitaan ensimmäisen kerran v. 
1657, sijaitsi lähes samalla paikalla silloisen torin 
pohjoisreunalla. 1700- luvun puolivälissä valmis-
tui puinen mansardikattoinen raatihuone. 

Vuonna 1809 Haminassa solmittiin Suomen so-
dan päätteeksi rauha, jolla Suomi liitettiin Venä-
jään. Hamina lakkasi olemasta rajakaupunki, kun 
ns. vanha Suomi liitettiin kolme vuotta myö-
hemmin takaisin muun Suomen yhteyteen. Elä-
mää vilkastutti kuitenkin Haminan Kadettikoulu, 
jonka toiminta alkoi vuonna 1821. Samana vuon-
na kaupungin palossa menetettiin n. 90% keskus-
tan rakennuksista. Palon jälkeen asemakaava jäi 
ennalleen, mutta paloalueet rakennettiin hieman 
väljemmiksi. Seuraavassa suurpalossa v. 1840 tu-
houtui yli 60 yksityistaloa. Tämän jälkeen vahvis-
tetussa uudessa asemakaavassa tontit tehtiin suu-
remmiksi ja vain tulipalossa säästynyt alue jäi 
enää pienten tonttien alueeksi. Itämaisessa sodas-
sa 1855 tuhoutuneet esikaupungit asemakaavoi-
tettiin sodan jälkeen. 

Viimeisessä suurpalossa vuonna v. 1887 tuhoutui 
keskeisellä alueella lähes 30 taloa, pohjois- ja itä-
osat säästyivät. Palon jälkeen arkkitehti Valdemar 
Aspelinin laatimassa kaavassa vanha asemakaava 
säilyi ja palolta säästyneissä itä- ja pohjoisosissa 
kadut pysyivät kapeina. Vanhan kaupungin lou-
naispuolelle Aspelin laati säännöllisen ruutukaa-
van, jossa linjattiin mm. kauppatorin länsi- ja ete-
läpuoliset kadut. 1890-luvulla Helsingin bastioni 
purettiin ja tori tasattiin. 

Palon jälkeisiä rakennustöitä seurasi rakentami-
sen kannalta verrattain hiljainen kausi. Kaupun-
gin kehitys oli muutenkin 1800-luvun lopulla ja 
1900-luvun alussa hidasta. Elinkeinovapauden to-
teutuminen ja Kotkan kaupungin perustaminen v. 
1878 olivat heikentäneet Haminan asemaa. Lai-
vojen syväyksen kasvaessa sataman merkitys vä-
heni. 1900-luvun alkuvuosiin mennessä Haminan 
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asutus oli kasvanut historiallisen keskustan ulko-
puolelle. Ympyräkaupungin luonne oli säilytetty 
vuoden 1900 kaavassa. Keskustan länsipuolella 
aiheutti muutoksia katuverkkoon rautatien val-
mistuminen v. 1899. 

Vuonna 1930 vahvistunut tarkistettu asemakaava 
noudatteli aikaisempaa paremmin maastoa ja 
vanhaa kaupunkirakennetta erityisesti Saviniemen 
ja keskustan välisellä alueella. Myös katuverkkoa 
uudistettiin. Kaupungin kehitys nopeutui 1930- 
luvulla, ratkaisevan tärkeä tulevalle kehitykselle 
oli Hillon syväsataman avaaminen v. 1938. Sata-

maa laajennettiin 1950-luvulla Lakulahden sata-
ma-altaalla. 

Sodanaikaisissa pommituksissa 1939-44 asema-
kaava-alueella tuhoutui yli 60 rakennusta. Jäl-
leenrakennus lähti nopeasti käyntiin: vuosina 
1945-49 Haminassa rakennettiin lähes 500 uutta 
taloa. Sodan jälkeen elinkeinorakenne monipuo-
listui. Kaupunkiin sijoittui useita viipurilaisia 
yrittäjiä. Viipurin menetys korosti Haminan mer-
kitystä satamakaupunkina. Haminasta tuli maan 
toiseksi suurin vientisatama ja suurin pyöreän 
puutavaran vientisatama. Sataman ohella kaupun-
gissa toimi useita sahoja (Ristiniemen Oy, Hami-

nan Saha Oy ja Hillon Saha Oy) sekä Haminan 
Konepaja Oy:n konepaja, valimo ja telakka.  

1953 kaupunkiin liitettiin mm. Poitsila, Hillo ja 
Pitäjänsaari. Vehkalahden Summaan valmistui v. 
1955 Summan paperitehdas, jonka yhteyteen ra-
kennettiin Alvar Aallon suunnittelema Petkeleen 
asuinalue. 

Vuonna 1964 valmistuneella prof. Olli Kivisen 
laatimalla keskikaupungin asemakaavalla pyrittiin 
turvaamaan keskustan historiallisen luonteen säi-
lyminen. Kaavaa pidetään maamme ensimmäise-
nä vanhan kaupunkikeskustan suojelukaavana, 
vaikka se sallikin mittavan uudisrakentamisen. 

Kuntarajasta huolimatta Hamina ja Vehkalahti 
kasvoivat taajarakenteellisesti vähitellen yhteen ja 
ovat muodostaneet suhteellisen yhtenäisen kau-
punkitaajaman. 1990– ja 2000- luvuilla kaupunki 
on kasvanut erityisesti satamaan tukeutuen. Ha-
minan satama toimii Venäjän, IVY-maiden ja 
Kaukoidän markkinoille suuntautuvan kauttakul-
kuliikenteen monipuolisena logistiikkakeskukse-
na.  

Haminan ja Kotkan satamat ovat Itä-Suomen 
metsäteollisuuden viennin ja raaka-aineiden 
tuonnin pääsatamat. 

Alueen yleiskuvaus 
Yleiskaava koskee Haminan kaupungin keskeisiä 
alueita. Perusselvitysten tarkastelualueeseen kuu-
luvat Haminan ydinkeskusta, keskeiset taajamat 
sekä olemassa olevia kyläalueita Summan, Husu-
lan ja Vilniemen alueilla sekä Kirkkojärven itä-
puolella. Alue rajautuu lännessä Neuvottoman ja 
Summan kylien väliseen rajaan, luoteessa aluee-
seen kuuluvat moottoritien pohjoispuolella Sum-
majokeen ja Reitkallin paikallistiehen rajoittuvat 
kyläasutusalueet. Alue rajoittuu pohjoisluoteessa 
Reitkallin ja Husulan rajalla kulkevaan Pyölinjo-
keen. Pohjoisessa alueeseen kuuluvat Murronmä-
en pientaloalue ja Junnilanmäen kyläasutusalue 
Pyölinmäen taustaan asti, tavaten Vehkajärven ja 
Töytärin kylien rajaan paikka paikoin. Valtatien 
26 Töytärin risteysalueesta kaava-alueen raja kul-
kee kaakkoon kohti valtatietä 7 sivuten osittain 
E18-moottoritien suunniteltua pohjoista vaihtoeh-
toa ns. Motocross- radan risteykseen. Idässä alu-
eeseen sisältyvät Lelun kyläasutusalueet ja kaa-
kossa rajana on Vilniemen ja Mäntlahden kylien 
välinen raja. Sisäsaaristossa alueeseen kuuluvat 
Vimpasaari, Hylksaari, Ravaholma ja Pikku-

Musta, josta raja kulkee lounaassa kohti Summa-
niemeä Neuvottoman ja Summan väliselle kylien 
rajalle. Yleiskaava-alueen rajaus ja kaavoitetut 
alueet on esitetty sivulla 17. 

Haminan kaupunki on muodostunut Suomenlah-
desta pistävän Haminanlahden ja Kirkkojärven 
väliselle kannakselle. Kaupungin sydän on vanha 
linnoitus, jonka ulkopuolelle asutus on vähitellen 
levittäytynyt.  

Kaupunkikuvaan kuuluvat maatuvat lahdet, man-
tereeseen liittyneet tai aikanaan liittyvät saaret ja 
umpeenkasvava Kirkkojärvi. Kaupungin keskusta 
on Savilahden ja Kirkkojärven välisellä kannak-
sella. Kirkkojärvi yhdistyy pohjoisessa Mullin-
kosken välityksellä Salmenvirtaan, joka laskee 
Savilahteen. Huomattavimmat saaret ovat Pitä-
jänsaari keskustan länsipuolella ja Pappilansaaret 
eteläpuolella. Savilahti ja meri jakavat alueen 
fyysisesti kahteen osaan. Mantereeseen liittyvät 
saaret ja tiestö kuitenkin kurovat puoliskot yh-
teen. Tervasaari on kasvanut kiinni keskustan 
kannakseen ja Kotisaari on jo osa Savilahden län-
sirantaa. 

Haminan seutu on maastoltaan melko tasaista. 
Kallioperä kuuluu Kaakkois-Suomen rapakivialu-
eeseen ja sitä peittävät keskustassa tasaiset hiek-
ka- ja moreenikerrostumat. Vaihtelua topografi-
aan tuovat keskustassa linnoitusvallit, jotka ovat 
suurimmaksi osaksi kasvillisuuden peitossa. Kal-
lioperä tulee laajemmin näkyviin Haminan reuna-
osissa, missä on matalahkoja kalliomäkiä, esim. 
jyrkkärinteiset Petkelvuori ja Häpelinvuori kau-
pungin länsiosassa. Alueen korkein paikka, 53,5 
metriä, sijaitsee Pyölinmäellä. Kalliokumpujen 
väliin jää vähäisiä savipainanteita ja soita. Hami-
nan länsiosassa on matala Summan harju, josta 
kaupunki ottaa pohjavettä. Rannikon tuntumassa 
on korkeita kalliokumpareita. Muutamia laajoja 
hiekkakankaita on aivan rannikon tuntumassa. 
Neuvottoman ja Summan läheisyydessä sijaitse-
vat kankaat erottuvat selvästi suurten hiekka- ja 
sorakuoppien ansiosta. Savikkoja on eniten jokien 
reunoilla ja ne on raivattu lähes kokonaan pel-
loiksi.  

Järviä ja lampia on runsaasti kunnan pohjoisosas-
sa, suunnittelualueen ulkopuolella, sekä suunnit-
telualueelle sijoittuva osittain umpeenkasvanut 
Kirkkojärvi, joka on kunnostettu 1990 –luvun al-
kupuolella. Soistuneen Kirkkojärven ympärillä, 
Savilahden rannoilla ja saarilla on leppä- ja koi-
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vuvaltaisia metsiköitä sekä tulvaniittyjä. Kirkko-
järvi on runsaslintuinen luonnonsuojelualue. Jo-
kia on myös useita. Merkittävimmät ovat Anja-
lankosken puolelta laskeva Summanjoki, joka 
laajenee Suurjärveksi Metsäkylän eteläpuolella 
sekä idempänä virtaava Vehkajoki.  

Selkeä kaupunkirakenteellinen keskittymä on 
vanha tähdenmuotoinen linnoitus ja sen lähiym-
päristö, jonne asutus on vanhastaan keskittynyt. 
Ympyräkatujen varsilla on historiallisia puukort-
teleita, julkisia rakennuksia sekä laaja puistoalue, 
joka on osa linnoitusta. Keskustan asemakaava on 
ainutlaatuinen, sillä renessanssin ihanteiden mu-
kainen ympyräkaava bastionijärjestelmineen on 
säilynyt Haminan lisäksi vain Italian Palmano-
vassa. Toiminnallisesti vanhan keskustan asema 
on kiistaton, sillä kaupungin kaikki tärkeimmät 
toiminnot ovat sijoittuneet sinne. Kaupunkikuvaa 
hallitsee täsmälleen keskustan korkeimpaan koh-
taan sijoittuva raatihuone, josta kadut levittäyty-
vät säteittäin. Varuskunta toimii laajalla alueella 
kaupungin itä- ja eteläosassa, missä ovat vanhat 
kadettikoulun rakennukset ja harjoituskentät. Va-
ruskunta-alue muodostaa oman vyöhykkeensä 
yhdyskuntarakenteeseen. Sen rakennuskanta on 
monikerroksinen ulottuen 1700- luvulta aina 
1900- luvun lopulle asti. Ympyräkaupungin pie-
nipiirteisestä mittakaavasta nousevat RUK:n ra-
kennukset muodostavat kaupunkikuvassa erittäin 
hallitsevan elementin. 

Kantakaupunkiin liittyvät kiinteästi Alakaupun-
gin, Saviniemen ja Hevoshaan asuinalueet kes-
kustan niemellä. Pitäjänsaarella ja Pappilansaaril-
la on etupäässä vanhaa omakotiasutusta. Taaja-
ma-alueen itäosan muodostaa Tallinmäen- Ruot-
sinkylän asuinalue. Pohjoisessa Hevoshaan 
asuinalueeseen liittyvät kiinteästi Salmenkylän ja 
Husulan alueet. Savilahden länsirannalle on ra-
kennettu asuinalue, josta asutus leviää kohti sa-
tama-aluetta etelässä ja jatkuu pohjoisessa Ruis-
salon asuinalueena. Summan alue liittyy kapeah-
kon pohjois-eteläsuuntaisen vihervyöhykkeen 
kautta suhteellisen kiinteästi kaupunkirakentee-
seen. Perusselvitysten tarkastelualue päättyy län-
nessä Neuvottoman ja Summan väliin. 
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Saaria on Haminan alueella lähes neljäsataa, jois-
ta osa kuuluu itäisen Suomenlahden kansallis-
puistoon. Huviveneilyn keskus on Tervasaari, 
jossa on puistomainen ulkoilualue uimarantoi-
neen ja palveleva vierasvenesatama. 

Haminan satama sijaitsee keskustan länsipuolella 
Hillonniemellä. Sataman käytössä on noin 450 ha 
maa-alueita ja noin 500 ha vesialueita. Tieyhtey-
tenä satamaan on katuverkkoon kuuluva Syväsa-
tamantie. Satama-alueelle ja Summan tehtaille 
kulkee rautatieyhteys. Satama on myös kaupun-
gin huomattavin yhtenäinen teollisuusalue, jossa 
sijaitsee noin 70 yritystä, joissa työskentelee yh-
teensä noin 2 000 ihmistä. Sataman lisäksi teolli-
suusalueita on Hevoshaassa, Hillossa, Horjalvii-
kin ja Haanvuorentien alueella Summassa, Poitsi-
lassa Salmenvirrantiellä ja Korjaamotiellä ja 
Ruissalossa Perähaantien alueella sekä suunnitte-
lualueen ulkopuolella Neuvottoman Mäkelänkan-
kaalla. Kaava-alueen pohjoisosassa on useita 
kauppapuutarhoja. 

Tieverkon runkona toimivat valtatiet 7 ja 26, jot-
ka halkovat aluetta lännen-idän ja lounaan-

koillisen suunnassa. Valtatie 26 yhdistää Hami-
nan valtatiehen 6 ja sen kautta Itä- ja Keski-
Suomeen. Seututietasoinen maantie 170 on valta-
tie 7:n rinnakkaistie Haminan keskustasta länteen. 
Seututie 371 johtaa keskustasta luoteeseen Husu-
lan alueen kautta Anjalankoskelle. Tämä tie toi-
mii myös tärkeimpänä yhteytenä alueen pohjois-
osien ja keskustan välillä. Maantie 3711 yhdistää 
valtatie 26:n Syväsatamantiehen ja satamaan ja 
on samalla osa Ruissalon ja Poitsilan kaupungin-
osien liikenneverkkoa. Valtatie 7 kulkee tällä het-
kellä Haminan läpi keskusta-alueen eteläosassa, 
muuttuen välillä katuverkoksi ja muodostaa näin 
epäjatkuvuuden E-18 -tiellä.  

Haminan yhdyskuntarakenne on paikoin hajanai-
nen suurten väylien erottaessa asuinalueita toisis-
taan. Valtatie 7:n uudelleen linjaaminen luo yhte-
yksiä nykyään eristyneiden asuinalueiden välille. 
Alueita, jotka kaipaisivat yhdistämistä, ovat Uusi-
Summa ja Etelä- ja Pohjois-Poitsila sekä keskus-
ta-alue ja Tervasaari. 

Kokonaisuutena entisen Haminan ja Vehkalahden 
yhdyskuntarakenne on kehittynyt suhteellisen 

eheäksi ja toimivaksi, huolimatta kahden kunnan 
periaatteellisesta kilpailutilanteesta. Yhdistyneen 
Haminan eräs etu verrattuna muihin liitoskuntiin 
on, että alueella on vain yksi vahva keskusta-alue. 
Asuin- ja työpaikka-alueet ovat kehittyneen kaa-
voituksen ansiosta sijoittuneet verrattain tasapai-
noisesti. Infrastruktuuriverkosto on kuitenkin laa-
ja, johtuen useista taajamista ja kylistä, vesistöis-
tä, topografiasta ja maaperän yleisestä rakennet-
tavuudesta. 

Rakentamistehokkuus ja asemakaavojen to-
teutuneisuus 
Haminan kaupunki on tehnyt v. 2003 selvityksen 
keskustan maankäytöstä ja toteutuneesta raken-
tamistehokkuudesta Oheisessa kartassa on osoi-
tettu värein eri käyttötarkoitukset sekä niiden 
käyttämä rakennusoikeus prosentteina. Eri maan-
käyttömuodoista liikerakentaminen on sijoittunut 
kiilamaisesti keskusta-alueen keskiosista etelään. 
Yleisiä rakennuksia on keskittyneesti aivan kes-
kustassa kirkko- ja museotontteina sekä ulommil-
la kehillä yksittäisinä tontteina. Varuskunta-alue 

sekä erityisalueet (bastionien alue) muodostavat 
suuren osan koko alueen pinta-alasta. Viheralu-
eet, jotka vallien osalta ovat erityisalueita, jäävät 
ympyräkaava-alueen ulkoreunalle. 

 
Haminan keskustan maankäyttö ja rakentamiste-
hokkuus. 

Ympyräkaavan alueella rakennusoikeudesta on 
käytetty yli 75 % lähes kaikkien käyttötarkoitus-
ten osalla. Nämä alueet ovat kuitenkin väljiä ja 
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matalia vanhoja kortteleita. Professori Olli Kivi-
sen laatimassa keskustan asemakaavassa vuodelta 
1964 turvattiin Haminan keskustan historiallisen 
luonteen ja korttelirakenteen säilyminen. Kaaval-
la suojeltiin ainoastaan ympyräkeskustan kortteli-
rakenne ja kymmenkunta arvorakennusta. Katuja 
levennettiin ja rakennusaloja laajennettiin funkis-
periaatteiden mukaisesti. Keskustan ulkokehä eri-
tyisesti eteläosistaan sai uuden rakennuskannan 
1960- ja -70-luvuilla. Alueelle vahvistui asema-
kaavan muutos 1986, jolla valtaosa vuotta 1900 
edeltäneen ajan rakennuksista suojeltiin. 

4.1.2. Luonnonympäristö 

Yleistä 
Yleiskaavan laatimista varten on laadittu vuonna 
2003 luontoselvitys (Rintanen, T 2003), jossa 
pääpaino osoitettiin niille alueille, jotka eivät ole 
vahvistetun yleis- tai asemakaavan piirissä. 
Vuonna 2004 laadittiin luontoselvitystäydennys 
(Rintanen, T. 2004), jossa pääpaino osoitettiin 
vahvistetun yleiskaavan tai asemakaavan piirissä 
oleville alueille, joilta ei ole aiemmin tehty luon-
toselvitystä. Täydennysselvityksessä keskityttiin 
lisäksi liito-oravatilanteen kartoitukseen kaavoite-
tuilla alueilla. Yleiskaavaan liittyvien selvitysten 
lisäksi alueelta on laadittu mm. Haminan kaupun-
gin avainbiotooppikartoitus (Vallinkoski, V-M 
2001), Haminan kaupungin ranta-alueen luon-
toselvitys (Kivelä, R. 2000) sekä tiettyihin osiin 
aluetta keskittyneitä linnusto-, liito-orava ja per-
hosselvityksiä 

Maa- ja kallioperä 
Yleiskaava-alue kuuluu Viipurin rapakivimassii-
viin, joka on maailman suurin rapakiviesiintymä. 
Alueen kallioperä on suurimmaksi osaksi vibor-
giittia, joka on tyypillisin rapakivi. Lisäksi on lai-
kuittain pyterliittiä, porfyyriapliittia ja kvartsipor-
fyyrijuonteita. Rapakivet ovat suuntautumattomia 
graniitteja ja rakenteeltaan tasalaatuisia. Niille on 
ominaista herkkä rapautuminen ja kolmeen suun-
taan kohtisuora halkeamissuunta, mikä antaa mai-
semalle kuutiomaisen, särmikkään ja porrasmai-
sen ilmeen. 

Suhteellisen tasaista rapakivialuetta pilkkovat 
useat erisuuntaiset murrokset eli ruhjelaaksot, 
joiden reunat ovat usein jyrkkiä ja muodostavat 5-
10 metriä korkeita pystysuoria törmiä. Rapakivi-
graniitit ovat happamia ja varsin niukkaravinteisia 

kivilajeja. Kallioperä on paljastunutta ja selänne-
alueilla kalliota peittävä moreeniaines on ohut. 
Alue on kivikkoista ja sille ovat tyypillisiä lukui-
sat, kookkaat siirtolohkareet, koska rapakivi on 
murentunut herkästi mannerjään liikkuessa. Koko 
alue on huuhtoutunutta, eli maaperä on melko vä-
häravinteista. 

Savikot keskittyvät pääasiassa jokiuomiin eivätkä 
ne ole kovin laajoja. Korkeammilla seuduilla on 
hietaisempia ja hiesuisempia savia. Alueen mo-
reeni poikkeaa Suomessa yleensä esiintyvästä 
normaalista moreenista, koska siinä on runsaasti 
rapakiviainesta ja jopa suuria lohkareita. Pohja-
moreenit ovat tiiviinä kerroksina, mutta pintamo-
reenin aines on löyhempää ja lajittuneempaa. Mo-
reenia ei ole kovin paljon, yleensä se sijaitsee 
korkeimpien kallioselänteiden kupeilla. 

Monin paikoin moreenia peittävät ranta- ja jää-
tikköjokikerrostumat eli mannerjään sulamisvai-
heen aikana kertyneet hiekka-, sora- ja hietamaat, 
joita Haminan seudulla on suhteellisen paljon. 
Varsinaisia harjuja ei ole, koska osa harjuista on 
tasoittunut mannerjään vetäytymisen jälkeisenä 
aikana rantavoimien kulutuksesta ja loput harjut 
eli Neuvottaman ja Summan harjut on käytetty 
soravaroiltaan loppuun. 

Hamina kuuluu niihin Suomen kuntiin, joissa ra-
donpitoisuus on mitattava työpaikoilla. Säteily-
turvakeskuksen mukaan Haminassa 16 % pienta-
loista ylittää 400 Bq/m3:n raja-arvon. 

Ilmasto 
Ilmastollisesti Hamina kuuluu Etelä-Suomen il-
mastoalueeseen. Alueen ilmasto muuttuu mante-
reisemmaksi itää kohti, mikä ilmenee mm. Hami-
nassa länsiosia kylmempänä talvena sekä pidem-
pänä ja lämpimämpänä kesänä. Keskustan ja ran-
nikon tuntumassa avoin meri vaikuttaa tuulisuu-
teen sekä kosteuteen, ja meri toimii lämpötiloja 
tasaavana tekijänä. 

Haminan seudulla sadanta on noin 620 mm vuo-
dessa. Vallitseva tuulen suunta on lounaasta.  

Kasvillisuus ja eläimistö 
Hamina sijoittuu eteläboreaaliseen kasvillisuus-
vyöhykkeeseen. Siitä huolimatta Haminan alueen 
kasvillisuus on muuta Etelä-Suomea karumpaa, 
koska rapakivigraniitti on kasvillisuuden kannalta 
varsin vähäravinteista. Haminan seudulle on kui-

tenkin tyypillistä lajirikkaus sekä kasvien että 
eläinten osalta, sillä Hamina sijoittuu itäisten ja 
läntisten lajien vaihettumisvyöhykkeeseen ja alu-
eella on sekä merellisiä että mantereisia lajeja. 
Oman lisänsä rikkaaseen lajikirjoon tuovat linnoi-
tus- ja purjelaivakaudelle ominaiset harvinaiset 
uustulokkaat, joita esiintyy vallitusten alueella, 
Tervasaaren rannoilla sekä jonkin verran myös 
Pitäjänsaarella. Kasvilajistoon kuuluu useita har-
vinaisia lajeja. Hamina on yksi harvoista  sorsan-
putken ja laukkaneilikan esiintymisalueista Suo-
messa. 

Metsät 

Yleiskaava-alueen metsät ovat pirstoutuneita, ja 
laajempia yhtenäisiä metsäalueita ei juuri ole. 
Metsäalueet ovat pääasiassa talousmetsiä, ja 
luonnontilaisia tai vanhoja metsiä on vähän. Kak-
si kolmannesta metsistä on mustikka- ja puoluk-
katyypin kankaita, joiden pääpuulajina on mänty 
tai kuusi. Varsinkin yleiskaava- alueen eteläiset 
metsät ovat hyvin karuja, koska sijaitsevat huuh-
toutuneella kalliomaalla. Kalliorinteiden alla on 
paikoin rinnelehtoja. Metsät eivät ole erityisen 
hyväkuntoisia, sillä esimerkiksi männiköistä jopa 
37 % on harsuuntuneita. 

Suot, kosteikot ja rannat 

Soita on alueella vähemmän kuin Suomessa kes-
kimäärin, ja ne ovat pienialaisia. Kosteikkolahtia 
sen sijaan on paljon. Kosteikkolahdilla sekä ran-
noilla on paikoin harvinaisia ja uhanalaisiakin 
kasveja. Kosteikot ovat tärkeitä linnustolle 
elinympäristöinä ja levähdyspaikkoina muuttorei-
teillä. Mm. Lupinlahti ja Kirkkojärvi kuuluvat 
Natura 2000 -ohjelmaan. 

Kulttuurikasvillisuus 

Yleiskaava-alueen hoidetut puistot keskittyvät 
Haminan keskustaan. Kesäpuisto on vanhin puis-
to, ja se on perustettu jo 1800-luvulla. Kartanoi-
den piha-alueilla on myös vanhoja puistoja. Valli-
tusten alueella on harvinaista kasvilajistoa. Pien-
taloalueiden suuret piha-alueet luovat parhaim-
millaan puutarhamaista tunnelmaa läpi taajamien. 

Rehevä puusto on luonteenomaista Haminan kes-
kustalle. Puistosuunnitelmia alettiin tehdä jo 
1820-luvulla. Kadettikoulun alueelle istutettiin 
lehtipuita, jolloin sai alkunsa nykyinen Reser-
viupseerikoulun puisto. 1800-luvun puolivälissä 
päätettiin perustaa Kaupunginpuisto eli Kesäpuis-
to. Kauppatorin laidalta alkava Kesäpuisto van-

hoine lehmuksineen ja koivuineen sijaitsee linnoi-
tusvallien katveessa. Vallihaudassa on kaunis lin-
tulammikko. Vallitusten alueella on myös harvi-
naista kasvilajistoa. Haminan katukuvalle antavat 
rehevän leiman pihojen lehtipuut ja katuistutukset 
sekä kirkkotarhojen puusto. Pientaloalueiden suu-
ret piha-alueet luovat parhaimmillaan puutarha-
maista tunnelmaa läpi taajamien. Puiden istutta-
minen tonteille säädettiin pakolliseksi useiden 
kaupungin palojen jälkeen 1800-luvun alkupuo-
liskolla. Haminan seudulle on tyypillistä lajirik-
kaus sekä kasvien että eläinten osalta, koska Ha-
mina sijoittuu itäisten ja läntisten lajien vaihettu-
misvyöhykkeeseen ja samalla täällä on sekä me-
rellisiä että mantereisia lajeja. Oman lisänsä rik-
kaaseen lajikirjoon tuovat linnoitus- ja purjelai-
vakaudelle ominaiset harvinaiset uustulokkaat, 
joita esiintyy vallitusten alueella, Tervasaaren 
rannoilla sekä hieman Pitäjänsaarella. 1980-luvun 
alussa hyväksytty rantojen yleissuunnitelma on 
toteutunut vain osittain. Rakennettuja rantapuisto-
ja on Rampsinkarilla, Hietakylässä ja Savinie-
messä. 

Maanviljely 

Yleiskaava-alueelle on sijoittunut monia kaupalli-
sia puutarhoja, koska maaperä on lämpötaloudel-
taan suotuisa ja kasvukausi pitkä. Pellot sijaitse-
vat jokien varsilla ja ovat melko rikkonaisia ja 
kooltaan pieniä. Tilojen keskipeltoala on noin 23 
hehtaaria.  

Suojelualueet ja suojeluohjelmien kohteet 
Kaava-alueella sijaitsee viisi Natura 2000 -
aluetta: 

 FI0403001 Kirkkojärvi (SPA1) 
 FI0403002 Hevoshaka, Tompuri, Salmenkylä, 

Saunaniemi (SCI2) 
 FI0425001 Lupinlahti (SPA) 
 FI0425005 Pappilansaari-Lupinlahti (SCI) 
 FI0425006 Suviranta (SCI) 

Näistä Lupinlahti ja Pappilansaari-Lupinlahti ovat 
pääosin päällekkäisiä alueita. Lupinlahti ja Kirk-
kojärvi kuuluvat myös valtakunnalliseen lintu-
vesiensuojeluohjelmaan, ja Lupinlahti on ehdolla 
ns. Ramsar-kohteeksi. Suvirannan alue on rauhoi-
tettu luonnonsuojelualueeksi. 

                                                 
1 SPA-alue: Suojeluperusteena lintudirektiivi 
2 SCI-alue: Suojeluperusteena luontodirektiivi 
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Kaava-alueella on luonnonsuojelulain mukaisia 
erityisesti suojellun lajin esiintymiä (mm. nelileh-
tivesikuusi) sekä kaksi luonnonsuojelulain 29§:n 
tarkoittamaa luontotyyppiä (Mullinkosken ranta-
lehto ja Taskalinmäen tervaleppäkorpi). 

Haminan yleiskaavassa on lisäksi osoitettu SL-
aluevarauksena Summan Itälahti. 

Merkittävät luontokohteet 
Kaava-alueen luontoselvityksissä arvokkaat ym-
päristöt luokiteltiin neljään luokkaan: 

 valtakunnallisesti arvokkaat 
 maakunnallisesti arvokkaat 
 kaupungin alueella arvokkaat sekä  
 paikallisesti arvokkaat kohteet 

Lisäksi kaava-alueella on ns. avainbiotooppeja. 

Valtakunnallisesti arvokkaita kohteita on 11, jois-
ta kuusi on muinaismuistokohteita tai vastaavia. 
Viisi kohdetta käsittää valtakunnallisesti äärim-
mäisen uhanalaisten lajien esiintymät. 

Maakunnallisesti arvokkaita kohteita on kaikki-
aan 48. Näistä 35 on kohteita, joissa on havaittu 
liito-oravan jätöksiä. Muut kohteet ovat uhan-
alaisten lajien esiintymiä tai lajistoltaan muuten 
arvokkaita ympäristöjä. Suurin osa kohteista on 
pienialaisia. 

Kaupungin alueella arvokkaaksi luokiteltuja koh-
teita on 30. Luokitusperusteena on kaupunginalu-
eella harvinaisen lajin tai silmälläpidettävän lajin 
esiintymä tai kaupungin mittakaavassa edustava 
lajisto. Paikallisesti arvokkaita kohteita on 37. 

Avainbiotooppikohteita kaava-alueella on 14. 
Näistä kolme on luonnonsuojelulain mukaisia 
luontotyyppejä, kuusi metsälain mukaisia arvok-
kaita elinympäristöjä ja muita kohteita 5. 

Laajempina kokonaisuuksina selvityksissä on 
nostettu esiin Töytäri-Kolsilan metsäalue, Musta-
korvenalue sekä Häpelinvuori. 

Pohjavedet ja vesistöt 
Yleiskaava-alue saa hahmonsa syvälle manteree-
seen työntyvistä merenlahdista ja useista joista. 
Erikoinen ja huomionarvoinen piirre koko maan 
mittakaavassa ovat suuret ruovikkolahdet, jotka 
ovat tärkeitä linnustolle. Yleiskaava-alue kuuluu 
vesistösuhteiltaan Keski-Kymenlaakson jokimaa-
han. Sille on ominaista jokisuus, mutta järviä ja 
lampia on niukasti. Yleiskaava alue on vähäsoi-

nen, ja suot ja soistumat ovat pienialaisia. Hami-
nan seudulla sadanta on noin 620 millimetriä vuo-
dessa. 

Pohjavesi 

Huomattavimmat pohjavesiesiintymät liittyvät 
jäätikköjokimuodostumiin eli harjumaihin. Ne ei-
vät ole erityisen suuria yhtenäisiä vesivarastoja. 
Haminan kaupungin alueella sijaitsee 21 Kaak-
kois-Suomen ympäristökeskuksen luokittelemaa 
pohja-vesialuetta. Niistä 6 kpl kuuluu I -luokan 
pohjavesialueisiin ja 15 kpl II-luokan pohjavesi-
alueisiin (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus). 

Merkittävimmät pohjavesialueet ovat Haminassa 
neljällä seuraavalla harjujaksolla: 

 Mäkelänkankaalta Neuvottomaan suuntautuva har-
jujakso 

 Summasta Metsäkylään suuntautuva harjujakso 
 Haminasta Husulaan suuntautuva harjujakso 
 Mäntlahdesta Parkonpuoleen suuntautuva harju-

jakso 

Suurimpienkin esiintymien valuma-alueet ovat 
tavallisesti alle yhden neliökilometrin. Pohjave-
den laatu on yleisesti hyvä, mutta rapakivikal-
lioperän vuoksi vedessä on normaalia enemmän 
fluoridia, alumiinia ja rautaa. 

Joet 

Yleiskaava-alueella virtaa Summanjoki, Vehka-
joki ja Lelunjoki. Summanjoki ja Vehkajoki saa-
vat alkunsa Salpausselän eteläpuolisilta mo-
reenimailta, Lelunjoki puolestaan kerää vetensä 
melko pieneltä valuma-alueelta paikallisesti. Joet 
ovat melko pieniä ja niiden valuma-alueet vähä-
järvisiä. 

Jokiveden laatu vaihtelee välttävästä tyydyttä-
vään. Summanjoen virtaama on pienimmillään 
0,28 m³ sekunnissa ja tulva-aikoina jopa 29 m³ 
sekunnissa. Samoin Vehkajoen virtaamavaihtelut 
ovat suuria: 0,04 m³ - 35 m³ /s välillä. Virtaamat 
ovat suurimmillaan huhti-toukokuussa ja pie-
nimmillään elo-marraskuussa. Tulva-aikoina joet 
ovat merkittäviä ravinteiden ja kiintoaineksen 
tuojia ja huonontavat voimakkaasti Haminan- ja 
Summanlahtien vedenlaatua. Summanjoessa ja 
Vehkajoessa on luontaisesti lisääntyviä jalokala-
kantoja. Vehkajoessa tavataan myös saukkoja. 

Meri 

Yleiskaava-alueen rannikko on monipuolinen. 
Siihen kuuluu syviä merenlahtia, jokien suisto-
alueita ja saaria. Maankohoaminen alueella on 
noin 26 senttiä sadassa vuodessa, ja monet me-
renlahdet ovatkin mataloituneet ja liettyneet. Me-
renpinnan korkeusvaihtelu on Tervasaaren koh-
dalta mitattuna äärevimmillään -1,15…+ 1,98 
metriä. Merivesi on laadultaan välttävää, jokien 
tulva-aikoina jopa huonoa. Merialuetta kuormit-
tavat teollisuus, asutus sekä Summanjoen ja Veh-
kajoen vesiin kulkeutuvat maa- ja metsätalouden 
harjoittamisesta aiheutuvat ainekset. 

4.1.3. Maisema  

Maisemarakenne 
Haminan kaupungin maisemarakennetta on tar-
kasteltu maisemaselvityksessä, jonka on laatinut 
kaupungin tilaamana maisema-arkkitehtiyliop-
pilas Niina Strengell. Selvityksessä on kuvattu 
alueen topografiaa, kasvillisuutta, geologiaa, vesi-
taloutta, ilmastoa, kasvillisuutta sekä kulttuurihis-
toriaa, ja näiden pohjalta on laadittu maisemara-
kenteen pelkistys. Maisemaselvityksen tietojen 
perusteella on tässä selostuksessa kuvailtu lyhyes-
ti yleiskaava-alueen luonnonympäristöä.  

Hamina kuuluu Ympäristöministeriön maisema-
aluetyöryhmän laatimassa maisema-aluejaossa 
Eteläiseen rantamaahan ja siinä Suomenlahden 
rannikkoseudun itäosaan. Tätä maisema-aluetta 
luonnehtivat lukuisat saaret ja kallioperän rapaki-
vi, joka tekee maisemasta louhikkoista ja kivik-
koista. Maasto muuttuu karummaksi itään päin 
mentäessä. Mantereella perinteinen asutus on 
keskittynyt jokien tuntumaan, ja saarissa on ryh-
mäasutusta.  

Yleiskaava-alueen hahmon määrittävät kalliope-
rä, joet ja syvät merenlahdet. Alueella ei ole jär-
viä tai lampia. Alueen itäosassa maisema on 
suuntautunut luoteesta kaakkoon mannerjään vir-
taussuunnan mukaan. Maisematilaltaan alueen 
itäosa on selkeälinjainen: murroslaaksossa virtaa 
Lelunjoki, jota ympäröivät kallioselänteet. Alu-
een länsiosa on suuntautunut pohjoisesta etelään 
Summan ja Neuvottoman harjujaksojen mukaan, 
ja maisema on kokonaisuudessaan itäosaa pieni-
piirteisempää.  

Kulttuurimaisemat 
Kymenlaakson alueella on harjoitettu kiertelevää 
ohra- ja ruiskaskiviljelystä jo 500 e.Kr, mutta vil-
jely vakiintui vasta 800-1000 j.Kr. Kaskiviljely 
on vaikuttanut voimakkaasti alueen maisemaku-
vaan. Vielä 1850-luvulla paikoin puolet pelloista 
oli kaskimaata: vain kalliometsät, mäntykankaat 
ja kosteimmat maat jäivät kaskeamatta.  

Varhaisimmat vakituiset asuinalueet ja vanhat ky-
länpaikat sijaitsivat Hietakylässä, Salmenkylässä, 
Husulassa, Pampyölissä, Sivatissa, Kolsilassa ja 
Summassa. Nykyisen kaupunkialueen paikalla si-
jaitsi vuodesta 1653 Vehkalahden kaupunki (ks. 
luku 4.1). 

Alueen kartanot ovat suhteellisen vaatimattomia 
ja nuoria, mutta kokonaisuuksina ne ovat mielen-
kiintoisia, koska kartanot sijoitettiin yleensä mai-
semallisesti merkittäville paikoille. Haminan alu-
eella on mahdollista nähdä perinteistä kulttuuri-
maisemaa, onhan yleiskaava-alueen sisällä valta-
kunnallisesti arvokkaaksi kulttuurimaisemaksi 
luokiteltu ympäristökokonaisuus, Summanjoen 
laakso, joka edustaa kaakkoisen viljelyseudun 
tyypillistä viljelymaisemaa. Viljelyn ohella 
Summanjoen suualueelle on tyypillistä pitkään 
jatkunut veneenveistoperinne. 

Kasvava kaupunkirakenne levisi jo 1700-luvun 
lopulta alkaen vallitusten ulkopuolelle. Kasvu 
suuntautui maiseman perushahmoa myötäillen 
luoteis-kaakkoissuuntaisesti ja jatkui tällä akselil-
la aina 1900-luvun puolelle asti. Vasta Uusi-
Summa, Pohjois- ja Etelä-Poitsila sijoittuivat län-
sipuolelle pohjois-eteläsuuntaisten selänteiden 
päälle, kun uusi Helsingintie, syväsatama ja 
Summan paperitehdas vetivät rakentamista puo-
leensa. Selänteen päälle rakennettuina ne sijaitse-
vat maisemarakenteen vastaisesti. Selänteiden 
laiha ja kuiva maa ei sovellu tiiviiseen taajamara-
kentamiseen. Kaupunginosat jäivät saarroksiin 
useiden väylien keskelle ja ovat nykyisin eristäy-
tyneitä toisistaan ja kaupungin keskustasta. 

Haminan kehitykseen on vaikuttanut Suuren Ran-
tatien eli Vanhan Kuninkaantien kulkeminen alu-
een halki jo 1200-luvulla. Turusta Viipuriin kul-
keva Suuri Rantatie oli Suomen varhaisimpia ja 
merkittävimpiä teitä. Ensin Suuren Rantatien var-
teen syntyi tärkeä markkinapaikka Salmenkylään, 
josta koko Vehkalahden kaupunki sai alkunsa jo 
1300-luvulla. Vaatimaton kaupunki rakennettiin 
1600-luvulla nykyiselle paikalleen, mutta se paloi 
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Suuren Pohjansodan yhteydessä vuonna 1709. 
Myöhemmin 1720-luvulla Haminan linnoitus ra-
kennettiin strategisesti tärkeälle paikalle valvo-
maan Suurta Rantatietä. 

Haminassa on useita muita vanhoja tiejaksoja, 
joilla on kulttuurihistoriallista merkitystä. Näitä 
ovat Ruotsinkylästä Kirkkojärven itäpuolta poh-
joiseen kulkeva Kirkkojärventie, keskustan luo-
teispuolella Saviniemen poikki kulkeva Manner-
heimintie, Töytärintieltä länteen kulkeva Maka-
siinintie, joka yhdistyy MT 371:n linjaukseen, se-
kä kaksi tienpätkää Summan ja Sakin tienoilla 
kaupunkiin johtavan E18-tien molemmin puolin 
(Sakintien osuus E18:n pohjoispuolella ja Ni-
meämättömäntien osuus MT 170:n pohjoispuolel-
la). Nimeämättömäntie on osa vanhaa Suuren 
Rantatien linjausta.  

Lahtien ja saarten kaupungissa on useita siltoja. 
Salmenvirran ylittää vanha kaksikaarinen kivisil-
ta. Sen itäpuolella oleva Mullinkosken silta val-
mistui vuonna 1949 ja on Suomen vanhin jänni-
tetty teräsbetonisilta. Sillalla on museosiltastatus. 

Huomionarvoiset maisemakohteet 
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, 
Sippolanjoen ja Summanjoen laaksot edustavat 
Kaakkoisen viljelyseudun perinteistä viljelymai-
semaa, jolla on merkittäviä kulttuurihistoriallisia 
arvoja. Tämä maisemakokonaisuuden eteläosa 
kuuluu Haminan kaupungin yleiskaava-
alueeseen. Jokilaakso sijaitsee rapakivikallioon 
muodostuneessa murroslaaksossa, ja joenvarressa 
on lukuisia laidunniittyjä ja viljelmiä kulttuuri-
vaikutteisine pihapiireineen. Pitkäaikainen asutus 
ja maanviljely näkyvät selkeästi alueen maisema-
kuvassa. Esimerkiksi Summassa on säilynyt pe-
rinteistä rakennuskantaa viljelymaiseman yhtey-
dessä. Maisema-alueella on myös esimerkkejä 
asutuksen kulttuurihistoriasta kivikaudelta varhai-
sen teollisuuden aikaan. Summanjoen suualueen 
erityispiirteenä on pitkään jatkunut veneenveisto-
perinne 

4.1.4. Ympäristön häiriö- ja riskitekijät 

Tieliikenne 
Tieliikenteestä aiheutuvat meluhaitat keskittyvät 
muutamien pääteiden varrelle, joiden varrella 
asuvat asukkaat kärsivät melutasojen ylityksistä 
lähinnä rakennusten piha-alueilla. Joissakin yksit-

täisissä tapauksissa melutasot voivat olla niin 
korkeita, että sisätilojenkin ohjearvot saattavat 
ylittyä, mikäli rakennuksen julkisivuääneneristä-
vyys on huono. Tieliikenteen melualueilla asui 
vuonna 2003 noin 1040 asukasta. 

Tieliikenteen kohdalla merkittävimmät muutokset 
tapahtuvat, mikäli Haminan ohitustie rakenne-
taan. Ohitustiehen on varauduttu tässä yleiskaa-
vassa. Tältä osalta kaava edesauttaa keskusta-
alueen melun vähenemistä. 

Katuliikenne 

Katuliikenteen melutasojen kohdalla pahin tilan-
ne on Merikadun ja Kekkosenkadun varrella ole-
vien rakennusten kohdalla. Muilla katuosuuksilla 
melutasot eivät ylitä ohjearvoja niin selvästi. 
Myös katuliikenteen osalta suurimmat muutokset 
melutilanteessa tapahtuvat, mikäli Haminan ohi-
tustie Vt 7 rakennetaan. 

Raideliikenne 
Haminan raideliikenne koostuu ainoastaan tavara-
liikenteestä Haminan satamaan. Liikennemäärä 
on 10-12 junaparia vuorokaudessa. 

Muut melulähteet 
Liikenteen melun lisäksi muita melulähteitä Ha-
minassa ovat teollisuuden laitokset, moottorirata, 
maa-ainesten ottoalueet sekä ampumaradat. 

Teollisuusmelu ei ole Haminan asukkaiden kan-
nalta merkittävä melulähde.  

Moottoriurheiluradalla tapahtuvasta toiminnasta 
aiheutuva melu on vähäistä satunnaisen käytön 
takia. Rata sijaitsee kaukana asuinalueista eikä 
siitä aiheudu häiriötä asuinympäristöille. 

Haminassa on kaksi varsinaista ampumarataa, 
toinen Lupinmäellä ja toinen varuskunnan alueel-
la. Ampumaratojen aiheuttamaa melua on Hami-
nassa tutkittu useita kertoja mittauksin. 

Fluori ja radon 
Haminassa pohjaveden fluoripitoisuus on kohol-
la. Kaava-alueen väestöstä suurin osa on kunnal-
lisen vesihuoltoverkoston piirissä.  

Hamina kuuluu ns. radonkriittisen maaperän alu-
eeseen, jossa maaperän ja porakaivoveden radon-
pitoisuudet ovat koholla. Tämä tarkoittaa sitä, että 
radon on otettava erityisesti huomioon rakennus-

ten suunnittelussa ja rakentamisessa sekä vesi-
huollon järjestämisessä. 

Vaarallisten aineiden käyttö, kuljetukset ja 
säilytys 
Haminan satama on Suomen viidenneksi suurin 
satama. Satamaan ja satamasta kuljetetaan vaaral-
lisiksi aineiksi luokiteltavia aineita, kuten poltto-
aineet ja kemikaalit. Kuljetus tapahtuu rautateitse 
ja maanteitse. Kuljetukset suuntautuvat VT 7:ää 
itään ja länteen sekä VT 26:a pohjoiseen. Poltto-
aineista suurin osa kuljetetaan rautateitse. 

Summan teollisuusaluetta ja Haminan satamaa 
koskee SEVESO II-direktiivin mukainen konsul-
tointivyöhyke. SEVESO II-direktiivi koskee vaa-
rallisten aineiden aiheuttamien suuronnettomuus-
riskien torjuntaa. 

4.1.5. Väestö ja työpaikat 

Väestön rakenne ja kehitys 
Haminan kaupunki ja Vehkalahden kunta lakkau-
tettiin ja perustettiin uusi Haminan kaupunki 
vuoden 2003 alusta. 

Haminan kaupungin toteutuneiden väestöennus-
teiden mukaan Haminan väkiluku on ollut vuo-
desta 1995 lähtien kasvussa, mikä poikkeaa Ky-
menlaakson yleisestä väestökehityksestä. 

Väestörekisterikeskuksen mukaan Haminan väki-
luku oli vuoden 2003 lopussa 21772, kasvua edel-
lisestä vuodesta 52 henkeä ja vuoden 2004 lopus-
sa 21892, kasvua edellisestä vuodesta 120 hen-
keä. 

Väestö kasvaa uusien työpaikkojen lisääntyessä. 
Etenkin satamatoimintoihin liittyvien logistiik-
kayritysten kasvu on ollut voimakasta. Yleiskaa-
vassa varaudutaan 1 000 asukkaan väestönlisäyk-
seen vuoteen 2020 mennessä. Perusteena on 
22 000 asukkaan kaupungin väestön kasvu 0,5 
%:lla viime ja tänä vuonna. 

Väestöennuste vuoteen 2020
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Etelä-Kymenlaakso on väestö- ja työpaikkamää-
rältään Kaakkois-Suomen nopeimmin kasvava 
alue. Kotkan ja Haminan kihlakunnissa oli 
31.12.2004 88021 asukasta, kasvua edellisvuo-
desta oli 177 henkeä. 

Työpaikat 
Haminan työpaikkaomavaraisuus on 94 %. Työ-
paikkoja on yhteensä 9 050, joista suurin osa si-
jaitsee kaava-alueella. Näistä 4,5 % on alkutuo-
tannon, 27,2 % jalostuksen, 66,5 % palvelujen ja 
1,8 % muiden toimialojen työpaikkoja. 

Vastaavasti Kymenlaakson maakunnassa työ-
paikkoja on  4,9 % alkutuotannossa, 29,3 % jalos-
tuksessa, 59,6 % palveluissa ja 6,2 % muissa toi-
mialoissa. (lähde: www.hamina.fi ja 
www.kymenlaakso.fi ) 
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4.1.6. Rakennettu ympäristö 

Kaupunkikuva 
Keskustan kaupunkikuva ja identiteetti perustuvat 
ainutlaatuiseen ympyräasemakaavaan. Niemellä 
sijaitseva kantakaupunki muodostaa selvärajaisen 
kokonaisuuden, joka on nähtävissä merenlahtien 
yli useasta suunnasta. Sisääntuloväylien silloilta 
avautuu merkittäviä näkymiä kaupunkiin, ruovik-
kolahdille ja merenselälle. 

Kaupunkikuvan kannalta keskeinen lähtökohta on 
keskustan ympyräkaava ja historiallinen raken-
nuskanta. Näihin liittyvät linnoitusvallit bastioi-
neineen luovat voimakkaan maisemallisen ele-
mentin ja kontrastin muuten suhteellisen tasaises-
sa maastossa. Linnoituslaitteisiin liittyvät kiinteä-
nä osana niiden ympärillä olevat varuskunnan ra-
kennukset. 

Keskustan kaupunkikuvalle on luonteenomaista 
mataluus ja horisontaalisuus, mitä korostaa suh-
teellisen tasainen maasto. Ympyräkaava-alueella 
pääosa rakennuskannasta on 1½- ja kaksikerrok-
sista, liikekeskustan ruutukaava-alueella kerros-
luvut vaihtelevat yhdestä viiteen. Kokonaisuutena 
Haminan perinteinen siluetti on säilynyt varsin 
yhtenäisenä. Keskustan horisonttia hallitsevat 
edelleen perinteiset maamerkit raatihuone, Pyhän 
Marian kirkko (ent. Vehkalahden kirkko) ja orto-
doksinen kirkko kellotorneineen. 

Korttelirakenne on keskustassa pääosin puolisul-
jettua umpikorttelirakennetta, jota täydentävät lu-
kuisat puistot ja julkisten rakennusten istutetut 
piha-alueet. Historiallisen keskustan vanhimmissa 
osissa ja Pitäjänsaaressa kaupunkirakenne on hy-
vin pienipiirteistä. Katutilat ovat keskustassa sel-
värajaisia eikä katulinjasta sisäänvedettyjä raken-
nuksia ole. Ympyräkatujen kaarevuus ja pitkien 
suorien katuosuuksien puuttuminen tekevät ka-
tunäkymistä vaihtelevia ja pienipiirteisiä. Histori-
allisessa keskustassa korttelipihojen kasvillisuus 
näkyy usein rakennusten väleistä kaduille, mikä 
antaa monille kaduille vehreän leiman. Korkeat 
aidat pitävät tontin ja katualueen välisen rajan 
kuitenkin selkeänä. Haminan keskustan säteit-
täisasemakaava ja vanha rakennuskanta muodos-
tavat valtakunnallisesti merkittävän kokonaisuu-
den, joka on koko kaupunkialueen identiteetin 
kannalta merkittävä. 

Keskustan meren puoleisen julkisivun muodostaa 
Hietakylän puoleinen ranta venesatamineen. Ter-
vasaari entisine varastokenttineen ja tuotantora-
kennuksineen sekä osin myös Lepikon venesata-
man ympäristö ovat tulevaa käyttöään odottavaa 
hoitamatonta aluetta. Tervasaari muodostaa kau-
punkikuvan kannalta keskeisen keskustan ja me-
ren saumakohdan, joka liittää ydinkeskustan me-
relliseen Haminaan. 

Satama siihen liittyvine yritysalueineen on merel-
tä katsottuna kaupunkikuvan hallitsevin element-
ti, joka poikkeaa selvästi muun kaupungin mitta-
kaavasta. Keskustasta ja tärkeimmiltä sisääntulo-
väyliltä satama näkyy lähinnä etäisenä taustana 
lähimaisemalle. 

Muuten keskustaa ympäröivät kaupunginosat kä-
sittävät pääasiassa eri-ikäistä pientaloasutusta, jo-
ka väljän rakentamistavan ansiosta sulautuu suh-
teellisen hyvin maastoon. Erillisiä kerrostalolähi-
öitä ei ole, mutta Husulan, Poitsilan ja Ruissalon 
keskellä on kerrostalokortteleita, jotka sulautuvat 
ympäröiviin pientaloalueisiin. 

Laajimmat peltoaukeat sijoittuvat Kirkkojärven 
koillispuolelle ja Husulan pohjoispuolelle. Me-
renlahtien tapaan peltolaaksot tarjoavat pitkiä, 
kaupunkikokonaisuutta hahmottavia näkymiä si-
sääntuloteille. 

Asuminen 
Haminan kaupunki on pinta-alaltaan 1 346 km², 
josta merialueita on 717 km² ja maa-alueita 629 
km². Väestörekisterikeskuksen mukaan vuoden 
2004 lopussa asukkaita on 21 892, jossa on lisä-
ystä edelliseen vuoteen 120. 

Tilastokeskuksen tilastojen mukaan Haminan 
alueella oli vuonna 2001 omistusasuntoja 7 250 
kappaletta, vuokra-asuntoja 2 420 kappaletta ja 
muita asuntoja 1134 kappaletta. Asumisväljyy-
dessä tilavia asuntoja vuonna 2001 kaava-alueella 
oli 787 kappaletta (8,9 %), normaaleja asuntoja 
6 483 kappaletta (73,6 %), ahtaita asuntoja 785 
kappaletta (8,9 %) ja väljyydeltään tuntemattomia 
751 kappaletta (8,5 %). Muutos asuntoväljyydes-
sä vuosien 1995 ja 2001 välillä on ollut huomat-
tava. Ahtaiden asuntojen määrä on vähentynyt 
kaava-alueella 22.4%, kun Kymenlaakson alueel-
la muutos on ollut pienempi (-19.8%). Tilavien 
asuntojen määrä on vastaavalla ajanjaksolla kas-
vanut 29.9%, lähes samassa suhteessa kuin koko 
Kymenlaaksossa (29.7%).  

Koko Suomessa asui ahtaasti noin 13 prosenttia 
ja tilavasti runsas 7 prosenttia talouksista vuonna 
1998. Suunnittelualueella asuminen on siis jonkin 
verran maan keskiarvoa väljempää (lähde Tilas-
tokeskus). 

Haminan kaupungissa on 2 200 kesäasuntoa, jois-
ta valtaosa sijaitsee saaristo- ja järvialueilla yleis-
kaava-alueen ulkopuolella. 

Palvelut 

Palveluiden osalta keskustaa ympäröivät alueet 
tukeutuvat ydinkeskustan sekä kaupunginosien 
omiin palveluihin. Sairaalapalvelut sijoittuvat Sa-
viniemeen, jossa toimivat pääterveysasema ja eri-
koissairaanhoitoa antava Haminan sairaala. Savi-
niemessä on Kymen Sotavammaisten Sairaskoti, 
joka on pääasiassa sotainvalidien hoito- ja kun-
toutustoimintaa harjoittava hoitolaitos. Varus-
kunnalla on alueellaan oma sairaala. 

Päiväkoteja ja esikouluja on tasaisesti ympäri 
aluetta, samoin ala-asteita. Yläasteen koulut si-
jaitsevat Ruissalossa ja Alakaupungissa, lukio 
vuodesta 2005 alkaen Alakaupungissa. Muita op-
pilaitoksia ovat Haminan ammattiopisto ja Kansa-
laisopisto Alakaupungissa, Jamilahden Kansan-
opisto Poitsilassa sekä Kotkan-seudun musiik-
kiopisto Linnoituksessa.  

Seurakunnallisia palveluita on keskittyneesti Lin-
noituksessa, jossa ovat useiden eri kirkkokuntien 
rakennukset. Poitsilassa ja Ruotsinkylässä on seu-
rakuntasalit. Hautausmaita on mm. Husulassa, 
Ristiniemessä ja Hietakylässä sekä Linnoituksen 
alueella sankarihautausmaa ja ortodoksinen hau-
tausmaa Pampyölissä. 

Liikuntapalveluita on eri puolilla suunnittelualu-
etta: liikunta- ja uimahallit Linnoituksessa ja 
Ruissalossa, uimahalli Linnoituksessa, sisäam-
pumarata väestönsuojassa Saviniemessä ja jäähal-
li Ruissalossa. 

Ravintola- ja kahvilapalvelut keskittyvät sel-
vemmin keskustan ja Tervasaaren alueelle; sa-
moin majoituspalvelut, joita Linnoituksen lisäksi 
löytyy Jamilahden Kansanopistolta ja Alakau-
pungista kesähotelli. Leirintäalue Pitkät hiekat si-
jaitsee n. 7 km Haminasta itään, meren rannalla 
Vilniemestä kaakkoon. 

Vanhuspalvelua tarjoavat mm. palveluasunnot 
Haminan Veteraanikodit Saviniemessä, Ravikoti 
sekä Kellokallion palvelukeskus Hevoshaan alu-
eella, Pyölintien ryhmäkoti Husulassa ja Hildan-
koti Summassa. 

Kaupungin alueella kulttuurilaitokset elokuvateat-
teri, teatteri sekä pääkirjasto sijoittuvat keskusta-
alueelle. Keskusbastionissa on valtakunnallisesti 
merkittävä esiintymispaviljonki. Tunnetuin tapah-
tuma on Hamina Tattoo. Keskuspuistossa ja Neu-
vottomassa on lisäksi kesäteatterit. Alueilla on li-
säksi mm. seurojentaloja, sivukirjastoja sekä 
mahdollisuuksia harrastustoimintaan esim. koulu-
jen tiloissa.  

Poliisilaitos sijaitsee keskellä kaupunkia Linnoi-
tuksessa ja Pelastuslaitos Summassa. 

Kaupalliset palvelut keskittyvät ydinkeskustan 
alueelle. Päivittäistavarakaupan palveluita on 
keskusta-alueen ulkopuolella mm. Husulassa, 
Ruissalossa, Poitsilassa, Summassa, Alakaupun-
gissa ja Tallinmäellä. Keskustan ulkopuolisia ns. 
hypermarketteja ei ole, Poitsilassa Helsingintien 
varressa toimii kauppakeskus Itäväylä. Tärkeim-
mät yksityiset ja julkiset palvelut on esitetty liite-
kartalla. 

Virkistys 
Uimapaikkoja tarkastelualueella on useita, mm. 
Rampsinkari Tervasaaressa, Pitkät hiekat Vilnie-
messä, Matinsaaren uimaranta Uudessa Summas-
sa ja Salmenvirran uimaranta Salmenkylässä.  

Alueella on useita luontopolkuja, jotka esittelevät 
lähiympäristön luontoa. Kirkkojärven luontopol-
ku esittelee linnustonsuojelualueen, sen rantojen 
ja lähiympäristön arvokasta luontoa ja historiaa. 
Luontopolun pituus on noin 6 km. Haminan lin-
noituksessa ja historiallisessa keskustassa kiertää 
Vallipolku, jonka pituus on 4,5 km ja jolla voi tu-
tustua Haminan historiaan ja linnoituskasvillisuu-
teen. Ruissalon urheilukeskuksessa järjestetään 
SM- tason kilpailuista alkaen useita urheilutapah-
tumia vuodessa.  

Muita harrastusmahdollisuuksia tarjoavat mm. 
Haminan liikuntahalli, Ruissalon liikunta- ja ui-
mahalli, Haminan uimahalli, jäähalli, Minigolf/ 
Kahvila Tervasaari, Haminan Urheilukenttä, use-
at ratsastustallit sekä tenniskentät ja koulujen pal-
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lokentät. Summassa on kiintorastiverkosto. Sisä-
liikuntatiloja tarjoavat useat koulut. Kaava-alueen 
ulkopuolelle jää laskettelukeskus Uuperinrinteet 
Reitkallissa. Myös mahdollisuudet murtomaahiih-
toon ovat alueella monipuoliset. Valaistuja puru-
ratoja ja latuja on Taskalinmäessä, Tallinmäessä, 
Husulassa, Kirkkojärvellä, Ruissalossa ja Sum-
massa. Kaava-alueelle juuri leikkautuvalla moot-
toriurheilualueella Lelussa on mikroautorata ja 
motocross- rata. 

Venesatamia on useita. Suurimmat kotisatamat 
sijaitsevat keskustan tuntumassa Hietakylän Yr-
jösenpohjassa, Pienessä Vuohisaaressa, Tervasaa-
ressa, Lepikonrannassa ja Matinsaaressa. Vieras-
satama sijaitsee Tervasaaressa ja käsittää mm. 
veneaseman, uimarannan, saunan, infopisteen, 
kahviloita ja ravintoloita. Tervasaareen johtaa 
etelästä 4,0 metrin väylä ja edelleen Hietakylän 
puolelle 2,4 metrin väylä.  

Lähivirkistysalueina toimivat useimmat rannat 
keskustan tuntumassa sekä asuinalueiden väliset 
viheralueet. Kevyenliikenteen väyliä on kaupun-
ginosien välillä Summan, Poitsilan, Ruissalon, 
Husulan, Keskustan ja Ruotsinkylän välillä. Kaa-
va-alueen itäosassa ja Vilniemen alueella ei ole 
kevyen liikenteen verkostoa. 

Haminan kaupunki omistaa virkistyskäytössä 
olevia alueita yli 200 hehtaaria. 

Liikenne 

Haminan kautta kulkee valtatie 7 eli E18- tie Hel-
singistä Vaalimaalle. Se johtaa lännestä Pitäjän-
saaren kautta kaupungin keskustaan, josta se jat-
kuu itään kohti Virolahtea. Kaakkois-Suomen 
tiepiiri laatii tielain tarkoittamaa yleissuunnitel-
maa valtatien 7 parantamiseksi Haminan kohdal-
la. 

Kotkasta tultaessa Vt 7:n moottoritieosuus päät-
tyy Summan eritasoliittymäalueelle, josta itään 
Tervasalmeen asti tie on toteutettu moottorilii-
kennetienä. Yhteys muuhun tie- ja katuverkkoon 
on Poitsilan eritasoliittymän kautta. Keskustan 
itäpuolella valtatie jatkuu yleisenä tienä Tallin-
mäen alueelta lähtien. Keskustan alueella katuliit-
tymät ovat valo-ohjaamattomia tasoliittymiä ja 
kiertoliittymiä. 

Valtatie 7 kulkee nykyisin Haminan läpi keskus-
ta-alueen eteläosassa, muuttuen välillä katuver-
koksi ja muodostaen näin liikenteellisen epäjat-

kuvuuskohdan E18 -tiellä. Liikennemäärät ovat 
4500 – 12 900 ajon./ vrk. Liikenne on lisääntynyt 
n. 6 % vuodessa viimeisen viiden vuoden aikana 
ja katuverkossa ruuhkautuminen lisääntyy. E18–
tie on alueen keskeisin väylä, joka on osa Euroo-
pan päätieverkkoa. E18-tie on myös osa ns. Poh-
jolan kolmiota, joka on yksi EU:n tärkeimmistä 
liikennehankkeista, joka kattaa koko liikennejär-
jestelmän teineen, rautateineen, satamineen ja 
lentokenttineen. E18-tie on Suomen tärkein tielii-
kennehanke. Tien toteuttamistavoitteena on moot-
toritietasoinen yhteys osuudella Turku-Helsinki-
Vaalimaa vuoteen 2015 mennessä. 

Valtatie 26 johtaa Haminasta Summan alueelta 
lounais-koillissuunnassa Taavettiin. Suokalliontie 
eli maantie 3711 kulkee pohjois-eteläsuuntaisena 
pääkatuna valtatie 26:lta valtatie 7:n yli Hilloon, 
jossa se muuttuu Syväsatamantieksi ja jakautuu 
satama-alueen liikenteelle sekä on samalla osa 
Ruissalon ja Poitsilan kaupunginosien liikenne-
verkkoa. 

Valtatie 7:ltä linnoituksen alueen länsipuolella 
kääntyy yksi pienemmistä pääväylistä; Ratapi-
hankatu – Rautatienkatu – Mullinkoskentie - 
Kouvolantie. Vt 26:n liittymän jälkeen tie jatkuu 
Husupyölintienä Husulan alueen läpi vaihtuen 
nimeltään Kapakkamäentieksi ja maantie 371:ksi 
jatkuen luoteeseen ja lopulta Anjalankoskelle. 
Tämä tie toimii myös tärkeimpänä yhteytenä alu-
een pohjoisosien ja keskusta-alueen välillä.  

Seututie 170 kulkee vt 7:n rinnakkaistienä Neu-
vottoman taajaman läpi Summaan ja Poitsilaan 
liittyen valtatie 7:ään Linnoituksen kohdilla. 
Vanha Kuninkaantie, nykyinen maantie 351 on 
nykyään museotienä välillä Tallinmäki- Virojoki. 
Tie on säilynyt muutamaa kohtaa lukuun ottamat-
ta oikaisemattomana. 

Haminan satama on Suomen viidenneksi suurin. 
Satama sijaitsee kaupungin keskustan läheisyy-
dessä omalla niemellään. Sataman käytössä on 
yhteensä 1000 hehtaaria maa- ja merialuetta, josta 
320 hehtaaria on aktiivikäytössä. Laituritilaa sa-
tamassa on kolme kilometriä ja siellä on mm. 
seitsemän rororamppia ja kolme konttinosturia. 
Satamassa on varastotilaa 470 000 m2 ja neste-
mäisille aineille 830 000 m3 säiliötilaa. Tieyhtey-
tenä satamaan on katuverkkoon kuuluva Syväsa-
tamantie. Satamaan johtavasta uudesta Satama-
tiestä on laadittu tiesuunnitelma vuonna 2003. 
Toteuttaminen käynnistyy syksyllä 2005.  

Kaupungin tavaraliikenne hoidetaan suurelta osin 
rautateitse. Vanhan Haminan-Inkeroisten radan 
korvaa nykyisin 1980- luvulla valmistunut Juuri-
korpi- Hamina- rata, joka päättyy satamaan, ja 
josta on pistoraide Summan tehtaille. Tavara-
asema sijaitsee sataman pohjoispuolella. Henkilö-
liikennettä Haminaan ei ole.  

Lentoliikenne tapahtuu Kotkan Kymin lentoken-
tän sekä Helsinki-Vantaan lentokentän kautta. 

Elinkeinopoliittisesti tärkeitä liikenneyhteyksien 
kehittämishankkeita ovat: 

- Satamantie ja siihen liittyvä Ensontie 
Summan tehtaille  

- Haminan sataman syväväylä  
- E-18 –valtatie Vaalimaalle 
- valtatie 26 välillä Summa – Taavetti  
- rautatieyhteys välillä Hamina – Luumäki. 

Tarkempaa tietoa liikenteestä ja liikennemelusta 
on Haminan liikennesuunnitelmassa (LT-
Konsultit 2004) ja Haminan meluselvityksessä 
(LT-Konsultit 2003). Haminan ohitustiehanketta 
on kuvattu luvussa 3.3.2. 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinais-
jäännökset 

Kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 
- Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihisto-

rialliset ympäristöt 

Museovirasto on laatinut valtakunnallisesti mer-
kittävien kulttuurihistoriallisten ympäristöjen lu-
ettelon, joka on ilmestynyt v. 1993 Rakennettu 
kulttuuriympäristö- julkaisuna. Se sisältää suun-
nittelualueelta kuusi kohdetta/ aluekokonaisuutta, 
jotka on esitetty oheisessa luettelossa lihavoituna. 

Numerointi perustuu Kymenlaakson rakennus-
kulttuuri –julkaisuun (1992); V- kirjain numeron 
edessä tarkoittaa, että kohde on ollut Vehka-
lahden osiossa. Osa varuskuntarakennuksista on 
numeroitu varuskuntarakennusten suojelu-
luokituksen mukaisesti (M- kirjain numeron 
edessä). Kohteet numeroineen on esitetty yleis-
kaavakartalla suojelukohdemerkinnällä (turkoosi 
ympyrä). 

Haminan keskustan säteittäisasemakaava ja 
vanha rakennuskanta. Kaupunki sai oloissam-
me ainutlaatuisen säteittäisen asemakaavan 1722. 
Kaupungin keskustan muodostaa 8-kulmainen 

aukio, jonka keskellä on raatihuone. Ympyräase-
makaavaa ympäröi laaja bastionivyöhyke, jonka 
vanhimmat osat rakennettiin 1722-23. Venäläisel-
lä kaudella valleja ja ulkovarustuksia laajennettiin 
1770- ja –90- luvuilla. Tämän kauden rakennuk-
siin kuuluvat kolme vartiorakennusta 1770- lu-
vulta sekä järjestyksessä kolmas raatihuone ja 
lipputorni 1790- luvulta. Kaikki linnoituslaitteet 
ovat muinaismuistolailla suojeltuja. 

1: Pyhän Marian kirkko (ent. Vehkalahden kirk-
ko) on rakennettu pääosin 1400-luvulla. Vuoden 
1821 suurpalossa kirkko vaurioitui pahoin. Palon 
jälkeen v. 1828 se uudistettiin C.L. Engelin suun-
nitelmien mukaan. Tuolloin kirkon tiilipäädyt 
poistettiin, holvit purettiin, ikkunoita ja oviaukko-
ja lisättiin, seiniä korotettiin ja kirkkoon liitettiin 
kivinen kellotorni.  

3: Kadettikoulunkatu 2B. Kaupunginmuseona 
toimiva rakennus on vuodelta 1760 ja siten kau-
pungin vanhin ei-kirkollinen rakennus. Nykyinen 
ulkoasu on 1840- luvulta. 

5: Vartiorakennus (entinen RUK- museo). Vuon-
na 1774 valmistunut Lappeenrannan portin var-
tiorakennus, johon linnoituksen päävartio siirret-
tiin vuoden 1840 palon jälkeen. 

6: Vartiorakennus Viipurin portti. Valm. 1774.  

7: Vartiorakennus Meriportti. Valm 1778. 

9: Lipputorni. Helsingin bastionin kärkeen 1790- 
luvulla rakennettu kahdeksankulmainen torni. 

Hamina siirryttyä venäläisille vuoden 1743 rau-
hassa venäläiselle rakentamiselle ominaiset piir-
teet alkavat näkyä 1700-luvun lopulla Haminassa. 
Empiren vaikutus näkyy erityisen havainnollisena 
kolmessa kirkossa. v. Löwenin suunnittelema re-
nessanssiasemakaava säilyi kaupunkirakenteessa 
Haminaa vuosina 1821 ja 1840 vaurioittaneista 
paloista huolimatta. Suurpalojen seurauksena 
kaupungin rakennustoiminta oli 1820- ja 1840-
luvuilla vilkasta. Empirekaudelta peräisin olevia 
kaupunkitaloja ja niiden osia on Haminassa säily-
nyt sekä laajempina kokonaisuuksina että yksit-
täisinä rakennuksina. 1800-luvun lopun kaupun-
kirakentamisen vaihtelevampi luonne heijastui 
Haminan puukaupunkiin erityisesti rakennusten 
laudoitusten uusimisena ja yksityiskohtina. 

Haminan kaupunki on säilyttänyt asemakaavansa 
ja osia perinteisestä kaupunkirakenteesta erityi-
sesti keskusaukion tuntumassa. Keskustan valta-
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kunnallisen kulttuuriympäristön merkitys on yk-
sittäisten rakennusten, rakenteiden ja asemakaa-
van muodostamassa ympäristökokonaisuudessa.  

10: Tykistökomentajan talo. Alunperin v. 1797 
valmistunut asuintalo. Klassistinen nykymuoto 
Gunnar Taucherin v. 1914 suunnittelema. 

11: Raatihuone. Alkuperäinen v. 1798 valmistu-
nut rapattu tiilirakennus vaurioitui vuosien 1821 
ja 1840 tulipaloissa. Nykyinen empireasu on 
1840- luvulta, jolloin myös tulipalossa osittain 
tuhoutunut torni rakennettiin uudestaan.  

13: Isoympyräkatu 33. Asuinrakennus (1822/ 
1899 fasadi) ja pihapiiri. 

14: Rauhankatu 4. Asuinrakennus (1822/ 1899/ 
1934 korotettu) ja pihapiiri. 

15: Isoympyräkatu 31 B. Asuinrakennus (1822/ 
1835 laajennus/1900-luku) ja pihapiiri. 

16: Pikkuympyräkatu 13 C. Asuinrakennus 
(1824, uusittu 1955) ja pihapiiri. 

17: Isoympyräkatu 31 A. Asuinrakennus (1825/ 
1840/ 1875/ vuosisadan vaihde) ja pihapiiri. 

18: Pikkuympyräkatu 13 B. Asuinrakennus 
(1826/ 1849/ 1890) ja pihapiiri (ulkorakennus 
1826/ 1840/ 1845, toinen ulkorakennus 1949). 

19: Pikkuympyräkatu 34. Asuinrakennus ja piha-
piiri (1829 tiiliosa/1846 hirsinen jatko-osa/ 1920-
luvun klassismi). 

20: Pikkuympyräkatu 28. Asuinrakennus ja piha-
piiri 1830. 1904 vuoraus/ 1909/ myöhempiä uu-
distuksia. Ulkorakennus 1830/ 1904. Asuinraken-
nus 1830/ 1906/ myöhempiä uudistuksia. 

22: Ortodoksinen kirkko ja kellotorni. 1837 val-
mistunut pyörötemppeli ja 1863 valmistunut uus-
bysanttilaista tyyliä edustava kellotorni.  

23: Kreikkalaiskatolinen muistokappeli Kadetti-
koulunkadulla (1837). 

24: Pikkuympyräkatu 15. Asuinrakennus (1838/ 
1852/ 1948 nykyasu) ja pihapiiri. 

25: Roopertinkatu 3. Asuinrakennus ja pihapiiri 
(ennen 1840-lukua. Ulkoasu myöhäisempi). 

26: Johanneksen kirkko (ent. Kaupunkiseura-
kunnan kirkko). Kreikkalaista temppeliä muistut-
tava kirkko on C.L.Engelin suunnittelema ja ra-
kennettiin 1839-43. 

28: Piharakennus Pikkuympyräkatu 19. Asuin-
rakennus (1840) ja ulkorakennus 1850/1859 (osa 
purettu). 

29: Pikkuympyräkatu 25. Asuinrakennus (1840/ 
1979 nykyasu), sauna ja varasto (1843). 

30: Isoympyräkatu 27. Asuinrakennus (1841/ 
1904 ja 1937 pihanpuolen laajennukset, asuinra-
kennus 1840/1853) ja pihapiiri. 

31: Kadettikoulunkatu 2 A. Entinen Haminan 
vanha rautakauppa. Asuin- ja liikerakennus 
(1841/ 1901/ 1950 ikkunoiden laajennus). 

33: Pikkuympyräkatu 25. Entinen Haminan vanha 
rautakauppa. Asuin- ja liikerakennus (1841/1890 
seinäpintojen nykyasu ja ikkunat). 

34: Pikkuympyräkatu 30 A. Asuinrakennus 
(1841/ 1899 vuoraus/ 1918) ja pihapiiri. 

36-37: Kasarmikatu 4-8. Kaupungin laajin säily-
nyt vanha puutalokokonaisuus. Rakennukset pe-
riytyvät pääosin 1840- luvulta.  

38: Pikkuympyräkatu 4. Kaksi asuinrakennusta 
pihapiireineen ja istutuksineen. Vuosilta 1841 ja 
1842 olevat rakennukset yhdistettiin 1910. Muo-
dostaa perinteisen pihamiljöön. 

39: Isoympyräkatu 21. Asuinrakennus (1842/ 
1880-luku) ja pihapiiri. Haminalle tyypillinen pi-
hamiljöö. 

40: Isoympyräkatu 19. Asuinrakennus (1842/ 
1887) ja pihapiiri).  

41: Isoympyräkatu 14. Entinen kestikievari ja 
koulu sekä pihapiiri (1842/1873 nykyasu). Pilas-
terein jäsennöity. 

42: Kirkkokatu 2. Asuin- ja liikerakennus 
(1843/1800-luvun loppu) sekä pihapiiri. 

43: Kadettikoulunkatu 2 A. Asuin- ja liike-
rakennus (1844/ 1800-l. loppu) sekä pihapiiri. 

44: Raatihuoneentori. Asuin- ja liikerakennus. 
1845/ 1903/ myöhemmät näyteikkunat. 

45: Pikkuympyräkatu 17. Asuinrakennus (1848/ 
1883 jatko-osa ja vuoraus) ja pihapiiri. 

46: Arvilommin talo. Vuosina 1849 ja -59 raken-
nettu talo on yksi maamme harvoista uusrokokoo-
rakennuksista. 

50: Rauhankatu 3. Asuinrakennus (1853/1800-
luvun loppu) ja pihapiiri. 

51: Rauhankatu 7. Asuinrakennus (1853/1950-
luku rapattu julkisivu) ja pihapiiri. 

52: Roopertinkatu 7. Asuinrakennus (1853) ja pi-
hapiiri. 

53: Isoympyräkatu 4. Liike- (1855, myöhempiä 
uudistuksia) ja ulkorakennus 1866.  

60: Mannerheimintie 7. Myöhäisempireä edusta-
va rakennuskokonaisuus vuodelta 1866 on yksi 
Suomen merkittävimmistä porvaristalomiljöistä. 

62: Rauhankatu 1. Asuinrakennus (1870) ja piha-
piiri (piharakennus 1844, varasto 1841). 

63: Raatihuoneenkatu 8. Kaksi asuinrakennusta 
(1872/ 1939 nykyasu) pihapiireineen.  

64: Ruotsinkielinen kansakoulu. Rauhankatu 8. 
Fredrik Thessleffin suunnittelemassa kouluraken-
nuksessa (1879/ 1886) on toiminut kirjasto. 

65: Puistotalo ja Kesäpuisto. 1884 K.A. Wrede, 
1892 laajennus Waldemar Aspelin, 1925 veranta. 
Rakennus siirtyi Haminan ruotsinkielisen seura-
klubin käyttöön vuonna 1892. Kesäpuisto linnoi-
tuksen Lappeenrannan bastionissa perustettiin v. 
1853 

67: Pikkuympyräkatu 8. Haminan Säästöpankin 
puinen rakennus on vuodelta 1888 (W. Aspelin). 

68: Aladinin talo. Raatihuoneentoria reunustava 
W.Aspelinin suunnittelema kaupunkipalatsi vuo-
delta 1889. 

69: Entinen Apteekki. Pikkuympyräkatu 10. 
Asuin- ja liikerakennus pihapiireineen (1889 
Waldemar Aspelin).  

70: Seurahuone. Kiseleff & Heikelin suunnitte-
lema uusrenessanssirakennus vuodelta 1890. Osin 
muutettu 1947 ja 1950- luvulla. 

81: Raittiusyhdistyksen talo. Isoympyräkatu 4. 
Alkuaan 1884 perustetun raittiusyhdistyksen talo 
(1902/1955). Rakennuksessa on ollut elokuvateat-
teri vuodesta 1924. 

87: Pikkuympyräkatu 18. Asuinrakennus (1928 
Oskari Kaskinen) ja pihapiiri. 

91: Isoympyräkatu 6. Asuinkerrostalo (1939 Erk-
ki Huttunen, pintakäsittely 1950-luvulta). 

93: Poliisi- ja oikeustalo. Mariankatu 2. 1984 Ti-
mo ja Tuomo Suomalainen. 

Reserviupseerikoulun ja entisen Kymen jää-
käripataljoonan rakennukset (8). Kasarmialu-

een vanhimman osan muodostavat yksikerroksi-
set aumakattoiset tiilirakennukset Isoympyräka-
dun varrella 1770- luvun jälkipuoliskolta. Vuonna 
1821 perustetun kadettikoulun rakennuskantaa 
edustavat kohteet 21, 49, 54, 59 ja 77. Vallihau-
dan ulkopuolella on 1910- luvulla tehtyjä punatii-
lisiä kasarmeja ja muita rakennuksia, jotka on 
tehty venäläistä varuskuntaa varten. Kasarmialu-
etta on täydennetty uusilla rakennuksilla erityises-
ti 1950- ja 1960- luvuilla. 

21: Kadettikoulun maneesi. C.L.Engelin suunnit-
telema 1831-32 rakennettu rakennus toimii ny-
kyisin juhlasalina. 

49: RUK:n esikunta, ent laboratorio. Kertaustyy-
lejä edustava Ernst Lohrmannin suunnittelema 
rakennus vuodelta 1851. 

54: Luokkarakennus, ent. sairaala. Kertaustyylejä 
edustava rakennus 1860- luvulta. 

59: Varuskuntakerho. Uusgotiikkaa edustava 
Ernst Lohrmannin suunnittelema entinen kadetti-
koulun johtajan asunto vuodelta 1863. 

77: RUK:n päärakennus. Jac. Ahrenbergin suun-
nittelema klassillinen kolmikerroksinen rakennus 
vuodelta 1898, alun perin kadettikoulun päära-
kennuksena.  

Muut kohteet: M10: varastorakennus (1870-
luku), M13: varastorakennus (1863; E.B. Lohr-
man), M17: varusvarasto (1808/09), M18 varasto-
rakennus (luult. 1870- luku), M19: varusvarasto 
(1868), M20: rakennustoimisto (1910- luvun al-
ku), M24: päällystökerho (1914), M25: soittokun-
ta (1910-14), M26:kasarmi (1910-14), M27: 
luokkarakennus (1910-14), M28: varasto (1914), 
M35: kasarmi (1910- luvun alku), M44: varasto 
(1910-14), M45: turvatalo (1910-14), M49: va-
rusvarasto (1860-/-70- luku), M50: varasto (1910-
14), M 52: lämpökeskus (1960), M53: varasto 
(1857), M54: varasto (1857), M55 esikunta 
(1780), M56: kasarmi (1809), M57: luokkaraken-
nus (1809), M58: kasarmi (n. 1780), M61: ka-
sarmi (1910-14), M62: jääkärimuseo (n. 1800) ja 
M 65: varasto (n. 1780).  

Pitäjänsaari (94). Esikaupunkiin alkoi muodos-
tua asutusta jo 1740-luvulla. Saaren rakennukset 
tuhoutuivat Krimin sodan aikana ja 1850-luvulla 
sinne suunniteltiin sijoitettavaksi asuintalojen li-
säksi makasiineja. Alueen kaupungin omistamalle 
osalle laadittiin asemakaava Nils Johan Österma-
nin toimesta. Saaren kansakoulu vihittiin käyt-
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töön 1912 ja nuorisoseurantalo seuraavana vuon-
na. Saaren vanhimmat rakennukset ovat empire-
kaudelta 1800-luvun alkupuolelta. Ympäristö on 
säilyttänyt vanhalle pientaloalueelle luonteen-
omaiset piirteensä. Varvinkadun varrella muista 
rakennuksista erillään sijaitseva ns. Winterintalo 
muodostaa merkittävän 1800-luvun pihakokonai-
suuden.  

Summan kartanoympäristö (V2). (yleiskaava-
alueen ulkopuolella) Helsingintien pohjoispuolel-
la Summanjoen rannalla on Summan 1500-
luvulta peräisin oleva kartano, jonka pääraken-
nusta (1700-luvulta) uusittiin ja korotettiin vuon-
na 1840. Sitä laajennettiin uudella osalla vuonna 
1881. Vuonna 1893 rakennus jälleen uusittiin. 
Vuonna 1959 monimuotoista arkkitehtuuria, eri-
tyisesti tornia, yksinkertaistettiin. Kartanon sisä-
osat ovat säilyneet suurelta osin alkuperäisinä. 
Kyseessä on erityisen merkittävä kulttuurihistori-
allinen kokonaisuus, joka on rakennussuojelulail-
la suojeltu. 

Summan sanomalehtipaperitehdas ja asuin-
alue (V3, V4, V5). Alvar Aallon suunnittelema 
tehdas rakennettiin 1953-55. Vesijohto tehtaille 
kulkee Alvar Aallon 1954 suunnittelemalta 
Summanjoen pumppaamolta noin kolmen kilo-
metrin matkan. 

Alvar Aallon suunnittelemalla Petkeleen asuin-
alueella on 18 toisiinsa aidalla liitettyä yhden tai 
kahden perheen taloa sekä huoltorakennus. Män-
tyvaltaisessa metsässä kohoavan Petkelvuoren 
toisella puolella sijaitsevat virkailijoiden kolme 
asuinrakennusta ja autotalli. Erityisen arvokas 
funktionalistinen pientaloalue. 

Salmen silta (V9). Vuonna 1904 rakennettu kak-
siaukkoinen kiviholvisilta. Museosilta. 

Edellä lueteltujen kohteiden lisäksi maakunnalli-
sesti arvokkaiksi on luokiteltu seuraavat kohteet, 
jotka on listattu Kymenlaakson rakennuskulttuuri 
–julkaisussa vuodelta 1992. 

4: Hietakylän hautausmaa. Hautausmaa perustet-
tiin v. 1773 aluksi köyhälistöä varten. Hautaus-
maata laajennettiin ja sen kiviaita rakennettiin v. 
1859. Merkittäviä hautamuistomerkkejä. 

12: Volkonskin lehto. Ruhtinas Nikolaj Volkons-
kin v. 1798 perustama puistometsikkö. 

27: Mannerheimintie 23. Asuinrakennus (1800-
luvun alkupuoli). 

48: Salmenkatu 10. Asuinrakennus ja pihapiiri is-
tutuksineen. Alkuaan empirekauden rakennus, 
jonka puuleikkaukset lienevät 1860-70 –luvuilta. 

56: Viipurinkatu 23. Asuinrakennus 1800-luvun 
puolivälistä. Rapattu hirsitalo, jonka seinäpinnat 
on jäsennelty pilasterein. 

57: Viipurinkatu 42. Asuinrakennus ja pihapiiri 
1800-luvun puolivälistä. 

58: Mannerheimintie 15. Asuinrakennus ja piha-
piiri istutuksineen 1800-l. puolivälistä. Ikkunoi-
den puuleikkaukset 1900-luvun alusta. 

61: Poitsilan kartano. Poitsila on 1500- luvulle 
periytyvä Poitz- suvun kartano. Myöhemmin se 
on kuulunut Bruun- ja Aladin- suvuille ja vuodes-
ta 1949 siinä on toiminut Jamilahden kansanopis-
to. Theodor Deckerin suunnittelema empiretyyli-
nen päärakennus on vuodelta 1867. 

66: Vallinkoulu ja pihapiiri. Vallinkatu 4. 1880-
luvun loppu Waldemar Aspelin, 1938 kivinen 
jatko-osa.  

71: Viipurinkatu 34. Uusrenessanssityyliset pää- 
ja sivurakennukset (1800-luvun loppu). 

72: Kauppiaankatu 2. Asuin- ja ulkorakennusten 
muodostama kokonaisuus. Risteysalue on tyypil-
linen Saviniemen 1800-luvun ympäristö. 

73: Salmenkatu 20. Kaksikerroksinen 6-
kulmainen huvimaja ja ulkorakennus kuuluvat 
1800-luvun lopun kokonaisuuteen. 

74: Viipurinkatu 19. Kahden asuinrakennuksen ja 
ulkorakennusten muodostama ryhmä 1800-
luvulta. Asuinrakennusten sijoittelu pääty tiehen 
päin ominainen entiselle Viipurin esikaupungille. 

75: Huvila, Nuutniemi. Rakennuttanut 1800-
luvun lopulla senaattori Björk. Koristeellisia yksi-
tyiskohtia sisältävän rakennuksen pihapiirissä on 
vanha oluttupanakin käytetty asuinrakennus ja ri-
kaslajistoinen puusto. 

76: Vallinkatu 6. Tiaisen kulma. Puhdastyylinen 
uusrenessanssirakennus vuodelta 1891. 

78: Haminan rautatieasema, nykyinen linja-
autoasema 1899. Henkilöliikenne radalla loppui 
1968. Tiilinen veturitalli 1920-luvulta. 

79: Kunnalliskoti Teollisuuskatu 1890-luvulta. 

80: Mechelinintie 6. Puistomaisen tontin keskellä 
sijaitseva tornillinen, leveärunkoinen huvilara-
kennus 1800-1900-lukujen vaihteesta.  

82: Sähkölaitos. Kapteeninkatu 3. Haminan säh-
kölaitos perustettiin vuonna 1901. Vanhan sähkö-
laitoksen yhteyteen rakennettiin uusi päämuunta-
ja-asema 1937. 

83: Suolavarasto. Pieni, koristeellisia yksityiskoh-
tia sisältävä varasto Tervasaaren satamaympäris-
tössä. Satama-alueen 1800-1900 -lukujen vaih-
teen varastoista ainoa säilynyt. 

84: Purjehdusseuran paviljonki. Pieni Vuohisaari. 
Haminan purjehdusseuran v. 1908 palaneen pa-
viljongin tilalle rakennettiin v. 1909 uusi Akseli 
Toivosen suunnitelmien mukaan. 

85: Työväentalo. Sibeliuskatu 28. Puuleikkauksin 
koristeltu komea jugend-rakennus, joka valmistui 
Haminan työväenyhdistyksen käyttöön vuonna 
1910 (Akseli Toivonen/1926 näyttämöosa). 

86: Strömbergin talo ja pihapiiri. Sibeliuskatu 30. 
1914 Akseli Toivonen. Työväentalon kanssa sa-
maan ympäristökokonaisuuteen kuuluva kaunis 
puurakennus, jonka sisätiloissa on säilynyt mm. 
kaakeliuuneja ja muita yksityiskohtia. 

87: Pikkuympyränkatu 18. Tiilinen Oskari Kaski-
sen suunnittelema autotalli vuodelta 1928. 

88: Luotsipirtti Pitäjänsaari. Lautavuorattu yksi-
kerroksinen hirsirakennus vuodelta 1929, jossa on 
kolmikerroksinen vahtitorni.  

89: Tervasaaren tullikamari. Rakennus-
historiallisesti ja maisemallisesti merkittävä tulli-
rakennus (arviolta 1910-luvulta) Tervasaaren 
1800-luvun lopulla valmistuneella satama-
alueella. 

90: Oy Piikkikala Ab: rakennus. Aumakattoinen 
tiilinen teollisuusrakennus. Valmistunut vuoden 
1929 tehdaspalon jälkeen. 

92: Haminan yhteislyseo. Edustava esimerkki 
funktionalistisesta kouluarkkitehtuurista (1939). 

V7: Linnamäki. Jo keskiajalla tunnettu kauppa-
paikka, jonka tuntumassa on mahdollisesti jo 
tuolloin ollut asutusta. Keskiajalla alueelle suun-
niteltiin myös kirkon rakentamista. Linnamäkeä 
on pidetty myös muinaislinnan paikkana. Nykyi-
sen rakennuskannan vanhimmat kerrostumat ovat 
1800-luvun loppupuolelta. Niistä merkittävimmät 
ovat Linnamäen ja Ala-Linnalan taloryhmissä. 
Salmen silta on luokiteltu valtakunnallisesti mer-
kittäväksi kohteeksi ja on museosilta.  

V8: Seppälä. (1800-luvun loppu). Husgafvel-
suvun vanha kantatila, jonka myöhempinä omis-
tajina ovat olleet monet haminalaiset liikemiehet 
ja kauppiaat. L-kirjaimen muotoinen päärakennus 
sijaitsee Salmenvirran rannalla. Paikalla on säily-
nyt vanhan varvipaikan laivojen painolastikiviä. 
Varvilla on ollut Pantterlavaksi kutsuttu katos, 
jossa on perustettu useita seuroja. Pantterlavaa 
käytettiin myös juhlien pitopaikkana. Laajahkolla 
piha-alueella on istutettuja puita ja ulkorakennuk-
sia, joista osa on peräisin ajalta, jolloin talo oli 
kauppatalona. Sisä- ja ulkotiloissa on säilynyt ta-
lon historiasta kertovia yksityiskohtia. 

V10: Salmenvirran rautatiesilta. Haminan ja Inke-
roisten välinen rautatie valmistui v. 1899. Alku-
peräisen sillan tukikiveykset ovat säilyneet. Rau-
tatiesilta muodostaa Salmen sillan (ks. valtak. 
kohteet) kanssa liikenteen historiaan liittyvän 
maisemallisen kokonaisuuden. 

V11: Takkaniemi. Kauppaneuvos C.H. Ahlqvis-
tin vuonna 1884 rakennuttama huvila, joka sit-
temmin kuului Aladin-suvulle. Tornillinen raken-
nus sijaitsee maisemallisesti merkittävällä paikal-
la Savilahden rannalla. Hoidettu puisto käytävi-
neen ja istutuksineen. 

V12: Tompurin tila. Mullinkosken rannassa si-
jaitseva tila on keskiajan lopulta tunnettu suur-
miesten hallitsema tila, joka 1600-luvulla muutet-
tiin upseerin virkataloksi. Tilan hankki vuonna 
1872 rakennusmestari Josef Tompuri, joka laa-
jensi ja uudisti paikalla olleen talon ja rakensi ny-
kyiset hirsiset talousrakennukset. 

V13: Kappalaisen pappila. Suomalainen. Pappila 
sijaitsee Mullinkoskentien länsipuolella. Raken-
nuksen vanhimmat osat ovat 1700-luvun puolivä-
listä ja laajennus 1900-luvun alusta. 1970-luvun 
alussa sisätiloihin tehtiin muutoksia. 

V14: Hautausmaa Husula. Ilmeisesti jo 1700-
luvulla hautausmaana käytetty paikka virallistet-
tiin 1879. Vuonna 1889 lisäalue erotettiin Sal-
menkylän tilasta nro 4. 

V15: Pitäjän viljamakasiini. Kylätien varressa si-
jaitseva massiivinen viljamakasiini. Makasiini pe-
rustettiin 1823 ja se rakennettiin kahdessa vai-
heessa. Rakennuksessa on kaksinkertaiset hirsi-
seinät ja ulkopuoli on pystylaudoitettu. 

V16: Husulan koulu. Sijaitsee vanhalla kylänpai-
kalla Kustaanmäellä. Koulu on käynyt läpi useita 
rakennusvaiheita (1871 Josef Tompuri/ 1900-
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luvun alku), nykyisellään se on L-muotoinen. Ko-
tiseutumuseona vuodesta 1960. 

V17: Husulan seurantalo. Husulan nuorisoseura 
perustettiin 1923. Rakennus lienee ollut alkuaan 
sairaala. Se siirrettiin nykyiselle paikalleen 1920-
luvun puolivälissä. 

V23: Ortodoksinen hautausmaa. Haminan orto-
doksisen seurakunnan hautausmaa on perustettu 
v. 1770. Muodostaa puustoineen ja vanhoine his-
toriallisesti merkittävine hautoineen ja rakennuk-
sineen erityisen merkittävän kokonaisuuden. Tii-
likirkko (1901 Ivar Aminoff) on päätytornillinen 
pitkäkirkko. Aladinin suvun hautakappeli (1800-
1900 –l. vaihde/ K.A. Wrede) on bysanttilaisvai-
kutteinen tiilinen tornilla varustettu kappeli. 

V24: Pampyölin koulu. Pampyölin kylätien var-
rella sijaitseva koulurakennus on valmistunut 
1912. Rakennuksen jugend-tyylin muotokieli on 
harvinainen Kymenlaakson maalaiskouluissa. 

V25: Lalu. Rakennustekniikaltaan harvinainen 
asuintalo (1873), jonka alakerran ulko- ja välisei-
nät on tehty savesta ja kanervista. Sotien jälkeen 
talo muutettiin puolitoistakerroksiseksi tekemällä 
yläkerta laudoista, pinta rapattiin. 

V49: Vilniemen kartano (yleiskaava-alueen ulko-
puolella). Kartanon rakennukset sijaitsivat alun 
perin merenlahden rannalla. Pietari Poitz sai Vil-
niemen autiona 1594. Seuraavina omistajina mai-
nitaan Ernst Creutz ja kapteeni Mårten Sommer. 
Vuodesta 1841 Vilniemen omisti eversti Carl Me-
lart, joka kehitti siitä huomattavan karja- ja vilje-
lytilan. Melartin aikana kartanon edustan lahti 
kuivattiin ja otettiin viljelykseen. Päärakennus 
valmistui alkujaan 1836. Sitä on laajennettu ja 
korotettu 1800-luvun kuluessa. Ryhmään kuuluu 
myös paanukoristeltu kaksikerroksinen asuinra-
kennus ja lukuisia talousrakennuksia. Pihalla on 
turkkilaistyyppinen huvimaja. Kartano sijaitsee 
metsän reunassa ja sinne johtaa koivukuja. 

V50: Suviranta. (yleiskaava-alueen ulkopuolella). 
Professori Kaarle Krohnin vuonna 1900 perheel-
leen rakennuttama kesäasunto. Rakennus oli al-
kuaan hirsipintainen, mutta se vuorattiin 1916, 
jolloin myös tehtiin yläkertaan johtavat portaat ja 
sinne työ- ja makuuhuoneet. Alakerran korkeissa 
huoneissa on alkuperäiset uunit ja lattiat. Sijaitsee 
luonnonsuojelualueella, ympäristössä on vanhaa 
arvokasta kasvillisuutta. 

V: Summanjoen veneveistämöt.  

- Historialliset kyläympäristöt:  

Salmenkylä-Husula on yksi Haminan seudun 
vanhimmista kanta-asutusalueista. Peltoalueet 
ovat talojen välittömässä läheisyydessä, niittyalu-
eet levittäytyvät Pyölinjoen ja Vehkajoen rannoil-
le. Nykyiset rajat ovat syntyneet vuoden 1836 
isojaossa. 1826-27 laaditussa isojakokartassa Hu-
sulan kylä sijaitsi pienellä alueella Kannusjärven 
tienhaaran vaiheilla. Talot olivat mäellä tien mo-
lemmilla puolilla. Erillään olivat Husupyölin ja 
Pyölin tilat. Historiallisesti alueen asema on ollut 
liikenteellisesti keskeinen. Kylien kautta kulki jo 
1600-luvulla Vehkalahden kirkolta Elimäen kaut-
ta Valkealaan johtava tie ja Husulasta Pyhältöön 
haarautuva tieosuus.  

Pampyöli. Vanha Pampyölin jakokunta käsitti 
koko Kirkkojärven eteläisen ranta-alueen. Kylä-
rykelmään kuului pappila ja kolme taloryhmää: 
Pampyöli, Hietakylä ja Hirvelä. Jo 1500-luvun 
keskivaiheilla asutus oli tiheää, mutta 1600-
luvulle tultaessa se harventui. Nykyinen Pam-
pyölin alue, Kirkkojärven kaakkoisranta, kehittyi 
kyläksi Haminan kaupungin syntymisen jälkeen. 
Vuonna 1743 kylä lahjoitettiin Haminan kaupun-
gille. Venäjän ajan alussa alueelle rakennettiin so-
taväen kasarmeja ja harjoituskenttiä ja vähitellen 
se sai esikaupunkimaista luonnetta. Nykyinen 
Pampyölin alue muodostuu omakotitaloista, jois-
sa on myös vanhempaa kerrostumaa. Vanha tiestö 
ja Vehkajoen ja Lelujoen varsien peltoviljelyalu-
eet antavat alueelle oman leimansa. Pampyölistä 
Sivatin ja Kolsilan kautta Myllykylään johtava 
kylätie ja siihen liittyvä kasvillisuus kuuluvat 
olennaisena osana Vehkajoen maisema-
kokonaisuuteen.  

Yleiskaava-alueen ulkopuolelle jäävä Vilniemi 
oli 1500-luvun keskivaiheilla vireä kylä, jossa 
harjoitettu karjanhoito oli erityisen tuottoisaa. Ta-
loja oli kymmenkunta ja asutus vakaata. 1500-
luvun lopussa kylä venäläisten hyökkäysten seu-
rauksena autioitui. 1680-luvulla Vilniemeen pe-
rustettiin kaksi upseerin virkataloa. Kylä oli tuos-
ta lähtien herrasväen ja erityisesti upseeriston hal-
litsema aina 1740-luvulle, jolloin alue liitettiin 
Venäjään. Kylästä tuli kartanon ja lampuotien ky-
lä, jota hallitsivat Haminan porvarit. 

- Valtakunnalliset maisema-alueet: 

Valtakunnallisesti merkittäväksi maisema-
alueeksi on luokiteltu Summanjoen laakso, joka 
edustaa kaakkoisen viljelyseudun tyypillistä vilje-

lymaisemaa. Aluetta on tarkemmin kuvailtu kap-
paleen 5.1.3 osiossa Huomionarvoiset maisema-
kohteet. 

- Historialliset tielinjaukset: 

Suuri Rantatie eli Vanha Kuninkaantie. Haminan 
kehitykseen on vaikuttanut paljon Suuren Ranta-
tien eli Vanhan Kuninkaantien kulkeminen alueen 
halki jo 1200-luvulla. Turusta Viipuriin johtava 
Suuri Rantatie oli Suomen varhaisimpia ja mer-
kittävimpiä teitä. Ensin Suuren Rantatien varteen 
syntyi tärkeä markkinapaikka Salmenkylään, jos-
ta koko Vehkalahden kaupunki sai alkunsa jo 
1300-luvulla. Vaatimaton kaupunki rakennettiin 
1600-luvulla nykyiselle paikalleen, mutta se paloi 
Suuren Pohjan sodan yhteydessä vuonna 1709. 
Myöhemmin 1720- luvulla Haminan linnoitus ra-
kennettiin strategisesti tärkeälle paikalle valvo-
maan Suurta Rantatietä. Rantatie myötäilee maas-
tonmuotoja ja on säilynyt Tallinmäki- Virojoki- 
osuudella muutamaa kohtaa lukuun ottamatta oi-
kaisemattomana sekä Summan alueella maantie 
170:n ja valtatie 26:n välillä n. kilometrin pituu-
delta. 

Haminan - Valkealan tie. Vanha maantie, jonka 
varressa on useita historiallisesti merkittäviä koh-
teita. Tien linjaus kulkee Haminasta luoteeseen. 
Maisemallisesti merkittävimmät osuudet ovat 
Summan- ja Sippolanjoen ranta-alueilla. Jo 1700-
luvulla tiellä oli suuri sotilaallinen ja kaupallinen 
merkitys. 

Muinaismuistot  ■ 
Alueella on merkkejä jo kivikautisesta asutukses-
ta. Tarkastelualueellakin on muutamia esihistori-
allisia kohteita, mm. Kellokosken ja Ilkanpyölin 
pronssikautiset hiidenkiukaat eli kiviset hauta-
kummut. Haminasta on tehty kaupunkiarkeologi-
nen inventointi, joka kuuluu Vaasa- ja suurvalta-
ajan kaupunkiarkeologiseen inventointiprojektiin. 
Inventoinnin tuloksena on pyritty hahmottele-
maan vuonna 1653 perustetun Vehkalahden kau-
pungin rakennettu kaupunkialue, jonka säilyneet 
vanhat maanalaiset jäänteet ovat muinaismuisto-
lain rauhoittamia. 

Summanjoen laakson alueella on runsaasti merk-
kejä ihmisen kulttuurihistoriasta kivikaudelta läh-
tien. Muun muassa Ruotilasta, Liikkalasta ja 
Reitkallista on löydetty runsaasti kivikautisia 
kampakeraamisen ajan muinaisjäännöksiä. Mui-

naismuistokohteet on merkitty yleiskaavakart-
taan. 

Seuraavassa on listattu yleiskaavan tarkastelualu-
eelle sijoittuvat ja siihen rajautuvat kiinteät mui-
naisjäännökset. Lista perustuu Museoviraston ke-
väällä 2005 toimittamiin listoihin. Kohteet 1-13 
ovat esihistoriallisen ajan muinaisjäännöksiä ja 
kohteet 14-27 historiallisen ajan. 

Listassa on esitetty kohteen nimi, muinaisjään-
nösrekisteritunnus, muinaisjäännöstyyppi, koor-
dinaatit ja kuvaus. 

1. Korvenharju, pronssi- tai rautakautinen röyk-
kiö. Muinaisjäännösrekisteritunnus 917-01-
0004, koordinaatit 6716260/ 3504070. (yleis-
kaavan ja tarkastelualueen ulkopuolella). 

2. Pässkärri, pronssi- tai rautakautinen röykkiö. 
Röykkiö (hiidenkiuas) sijaitsee pienellä kalli-
olla peltoalueen itäpuolella metsässä. Koko 2 
x 4 m. Tutkittu (ei löytöjä) ja entisöity. Rau-
hoituskilpi. Muinaisjäännösrekisteritunnus 
917-01-0005, koordinaatit 6716900/ 3506250. 

3. Kiilimäki, pronssi- tai rautakautinen röykkiö. 
Muinaisjäännösrekisteritunnus 917-01-0006, 
koordinaatit 6719600/ 3509030. 

4. Kellokoski, pronssi- tai rautakautinen röyk-
kiö. Röykkiö (hiidenkiuas) sijaitsee Summa-
joen länsirannalla louhikkoisella metsäharjan-
teella, halkaisija n. 7 m. Pengottu. Varustettu 
rauhoituskilvellä. Muinaisjäännösrekisteri-
tunnus 917-01-0007, koordinaatit 6720040/ 
3506080 (yleiskaava-alueen ulkopuolella). 

5. Haralinmäki, kolme ajoittamatonta röykkiötä. 
Kalliomaastossa sijaitsevia röykkiöitä ja ki-
vikkoa. Röykkiö a suorakaiteenmuotoinen, n. 
3 x 4,5 m. Röykkiö b samantapainen, hajotet-
tu, n. 3 x 5 m. Röykkiö tai latomus c (epä-
varma) sijaitsee röykkiöstä b n. 10 m luotee-
seen, koko n. 1 x 2 m. Alueella on ehkä mui-
takin röykkiöitä, mutta myös luonnonkivik-
koa. Muinaisjäännösrekisteritunnus 917-01-
0027, koordinaatit 6719180/ 3511660. 

6. Ilkanpyöli, pronssi- tai rautakautinen röykkiö. 
Röykkiö (hiidenkiuas) pienellä kalliolla tien 
varressa. Hajanainen röykkiö, ehkä alunperin 
kaksi röykkiötä rinnatusten. Koko 4 x 8 m. 
Muinaisjäännösrekisteritunnus 917-01-0028, 
koordinaatit 6719190/ 3515100. 
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7. Rutakorpi, pronssikautinen röykkiö. Hiiden-

kiukaat sijaitsevat pienellä Takaharju-
nimisellä mäellä n. 3 m:n päässä toisistaan. 
Suhteellisen ehjiä, halkaisijat 5 m ja 6 m. 
Muinaisjäännösrekisteritunnus 917-01-0032, 
koordinaatit 6720850/ 3515800. (yleiskaavan 
ja tarkastelualueen ulkopuolella). 

8. Suurivuori, kivikautinen asuinpaikka. Suuri-
vuoren ja Luoperinvuoren välissä. Paikka on 
osittain tuhoutunut hiekanoton ja eroosion ta-
kia. Löydöt tyypillistä kampakeramiikkaa, 
kvartsi-iskoksia. Muinaisjäännösrekisteritun-
nus 917-01-0061, koordinaatit 6720750/ 
3506520. 

9. Tursanmetsä 1, kaksi pronssi- tai rautakautista 
röykkiötä. Kaksi pientä kiviröykkiötä kallio-
pohjalla ojitetun suoalueen pohjoislaidalla. 
Röykkiö B sijaitsee A:sta 4 metriä koilliseen. 
Röykkiöiden halkaisija on noin 2,5-3 m. Mui-
naisjäännösrekisterissä 1000 00 3048, koor-
dinaatit 6718067/ 3516451. 

10. Tursanmetsä 2, ajoittamaton röykkiö. Matala, 
maansekainen röykkiö sijaitsee maapohjalla, 
etelään viettävässä rinteessä ojitetun suoalu-
een koillispuolella. Röykkiö on nelikulmainen 
ja kooltaan 2,5 x 2 m x 0,4 m. Kaskiraunio? 
Muinaisjäännösrekisteritunnus 1000 00 3049, 
koordinaatit 6718067/ 3516710. 

11. Oronoja 1, varhaismetallikautinen muinais-
jäännösryhmä, asuinpaikka ja mahdollisia 
pyyntikuoppia. Alhonmäen luoteisosassa, 
avokalliota ympäröivällä kuivalla kankaalla 
on useita pyyntikuoppaa muistuttavia painan-
teita. Alueen läpi kulkevan metsäautotien pro-
fiilissa havaittu hiiltä, nokea ja harmaanrus-
keaa likamaata. Löytöinä kvartsi-ydin ja kivi-
laji-iskoksia. Muinaisjäännösrekisteritunnus 
1000 00 3050, koordinaatit 6718569/ 
3516341. 

12. Oronoja 2, varhaismetallikautinen asuinpaik-
ka. Oronoja -nimisen puron pohjoisrannalla 
olevalta hiekkaterassilta löydetty kvartsi-
iskoksia ja merkkejä kulttuurikerroksesta. 
Muinaisjäännösrekisteritunnus 1000 00 3051, 
koordinaatit 6718733/ 3516357. 

13. Linnakallio, pronssikautisen röykkiön pohja. 
Kiviröykkiön pohja avokallion länsireunalla. 
Soikea kiveys on leveimmillään vain 2 metriä. 
Osa kivistä vierinyt tai vieritetty rinnettä alas. 

Muinaisjäännösrekisteritunnus 1000 00 3052, 
koordinaatit 6717268/ 3504743 (yleiskaavan 
ulkopuolella). 

14. Tervasaaren patterialue. Mj- rekisteritunnus 
1000 00 2048; tyyppi puolustusvarustukset – 
tykkipatteri; koordinaatit 6716729/ 3510256. 

15. Pitäjänsaaren redutti, Mj- rekisteritunnus 
1000 00 3176; tyyppi: puolustusvarustukset – 
linnakkeet. koordinaatit 6716972/ 3509915. 
Pitäjänsaaressa pienen puutalon pihapiirissä, 
Kuninkaantien ja Pitäjänsaaren eteläosaa kier-
tävän asfalttitien välissä on säilynyt kivillä 
vahvistettua maavallia. Valli liittyy Pitäjän-
saaressa sijainneeseen reduttiin. Säilynyt valli 
on todennäköisesti redutin lounaissivua. Val-
lin pohjoispäässä rintavarustuksen rakenteet 
(rintasuoja ja katvetie) ovat edelleen havaitta-
vissa. 

16. Linnakallion louhos. Mj- rekisteritunnus 1000 
00 3177; tyyppi: raaka-aineen hankintapaikat 
– louhokset. Koordinaatit 6717205/ 3504777. 
Summan kylässä on maantie 170:n molemmin 
puolin kivilatomuksia. Latomukset A ja B si-
jaitsevat tiheässä sekametsässä, heti Linnakal-
lio-nimisen kalliopaljastuman länsipuolella. 
Latomus C sijaitsee mäntykankaalla heti 
maantie 170:n ja sitä seurailevan kevyenlii-
kenteenväylän eteläpuolella (yleiskaavan ul-
kopuolella). 

17. Summan Suuri rantatie. Mj- rekisteritunnus 
1000 00 3178; tyyppi: kulkuväylät – tienpoh-
jat. Koordinaatit 6717358/ 3504611. Maantie 
170:stä pohjoiseen erkaneva n. 1,5 kilometrin 
pituinen soratieosuus on alkuperäistä Kunin-
kaantien linjausta. Tie sijaitsee metsäselän-
teellä Summan ja Neuvottoman välillä. Tien 
varteen on jätetty ns. Kulkurin patsas, vanha 
kilometripylväs . Toinen suuren rantatien lin-
jaukseltaan alkuperäisenä säilynyt osuus si-
joittuu Summan kylään Summan kartanon 
itäpuolelle ja on n. 1,3 km pitkä (yleiskaavan 
ulkopuolella). 

18. Haminan linnoitus. Mj- rekisteritunnus 1000 
00 3513. Tyyppi: puolustusvarustukset. 
Koordinaatit 6717695/ 3511025. 

19. Mullinkosken patteri. Mj- rekisteritunnus 
1000 00 3514. tyyppi: puolustusvarustukset – 
tykkipatteri. Koordinaatit: 6719367/ 3510469. 

20. Huutokallion patteri. Mj- rekisteritunnus 1000 
00 3515. tyyppi: puolustusvarustukset – tyk-
kipatteri. Koordinaatit: 6719163/ 3510185. 

21. Kakkuvuori. Mj- rekisteritunnus 1000 00 
3516. tyyppi: puolustusvarustukset – vartio-
aseman perustukset. Koordinaatit: 6712627/ 
3511169. (yleiskaavan ulkopuolella). 

22. Suuriniemen patteri 1. Mj- rekisteritunnus 
1000 00 3517. tyyppi: puolustusvarustukset – 
tykkipatteri. Koordinaatit: 6711823/ 3510993. 
(yleiskaavan ulkopuolella). 

23. Suuriniemen patteri 2. Mj- rekisteritunnus 
1000 00 3518. tyyppi: puolustusvarustukset – 
tykkipatteri. Koordinaatit: 6711707/ 3511021. 
(yleiskaavan ulkopuolella). 

24. Pieni-Musta patteri 1. Mj- rekisteritunnus 
1000 00 3519. tyyppi: puolustusvarustukset –
patteriasema. Koordinaatit: 6710695/ 
3510181. 

25. Pieni-Musta patteri 2. Mj- rekisteritunnus 
1000 00 3520. tyyppi: puolustusvarustukset –
patteriasema. Koordinaatit: 6710699/ 
3509557. 

26. Pieni-Musta patteri 3. Mj- rekisteritunnus 
1000 00 3521. tyyppi: puolustusvarustukset –
patteriasema. Koordinaatit 6711011/ 
3509901. 

27. Vehkalahden kaupungin alue. Mj- rekisteri-
tunnus 1000 00 3532. tyyppi: asuinpaikat - 
kaupungit. Koordinaatit 6717585/ 3510740. 

28. Toisen maailmansodan aikainen Hamina-
Taavetti –linja rinnastetaan muinaismuistolain 
rauhoittamiin kiinteisiin muinaisjäännöksiin. 
Se alkaa Haminan sataman vesitornin juurelta 
ja jatkuu erillisinä pesäkkeinä Poitsilassa 
noudattaen Satamatien ja rautatien linjausta. 
Osa niistä on jo tuhoutunut sataman laajen-
nustöiden yhteydessä. Kohteet VT 7:n etelä-
puolella on mitattu Museoviraston toimesta, 
mutta pohjoisempia kohteita tulisi selvittää 
tarkemmin. 

- Juoksuhautoja, koordinaatit 6716227/ 
3509497. 

- Juoksuhautoja ja tulipesäkkeitä, koordinaatit 
6716931/ 3509157; tuhoutunut. 

- Puolustusvarustuksia Syväsatamantien ja ra-
dan välissä pohjois- eteläsuuntaisessa linjassa, 

osa tuhoutuneita, koordinaatit: 6715871/ 
3509145 (linjan keskivaiheilta); pääosin tu-
houtunut. 

- Taisteluhautavyöhyke Poitsilan kartanon län-
sipuolella, koordinaatit: 6716637/ 3509208. 

29. Kypäräaukia. 11 röykkiötä, jotka ovat luoki-
teltavissa ryssänuuneiksi. Kohteet sijaitsevat 
Valtatie 7:n molemmin puolin.  

Lisäksi keskeinen suuri muinaisjäännösalue on 
yleiskaava-alueen ulkopuolella sijaitseva Leiri-
kankaan alue, jossa Ruotsin kenttäarmeija talvehti 
1741-42. Alueella on suuri määrä telttakuoppia, 
joiden suurin tihentymä on suunnilleen koordi-
naattipisteen 6724 56/ 3512 40 paikkeilla (perus-
kartta 3042 05). Aluetta ei ole inventoitu yksi-
tyiskohtaisesti eikä sen rajoja ole Museoviraston 
toimesta täsmällisesti kartoitettu. Kuoppien pää-
asiallinen sijainti rajoittunee alueelle 6724 40-80/ 
3512 15-80.  

Yhdyskuntatekninen huolto 
Haminan kaupunki on osakkaana Kymenlaakson 
Vesi Oy:ssä, jolta enin osa kaupungin verkostoon 
jakeluun menevästä vedestä ostetaan. Talousvesi 
tuotetaan Kuivalan tekopohjavesilaitoksella Utis-
sa ja myydään osakkaana oleville kunnille erik-
seen sovituissa liittymispisteissä. Paikallisista 
pohjavedenottamoista toiminnassa on Ryljyn ve-
denottamo, josta vesi pumpataan teollisuuden 
käyttöön. Muut pohjavedenottamot (Ruissalo, 
Husula ja Neuvoton) toimivat varavedenottamoi-
na kriisi- ja poikkeustilanteissa. Myllykylän ve-
denottamo palvelee Myllykylän ja Vehkjärven 
kylien muodostamaa aluetta. 

Kymenlaakson Vesi Oy:n osakaskuntien vesilai-
tokset vastaavat vedenjakelusta asiakkailleen. Ve-
sihuoltolaitoksen ylläpitämän vesijohtoverkon pi-
tuus on 187 km ja viemäriverkoston pituus 137 
km. Kaakon vesihuoltohanke (Hamina - Vaali-
maa vesijohto- ja viemäri) on ollut viime vuosien 
suurin vesihuollon kehittämishanke seudulla. 
Runkolinja valmistui vuonna 2002 ja mahdollis-
taa Vilniemen, Ristiniemen ja Mäntlahden kylien 
vesihuollon järjestämisen. Pyrkimyksenä on edel-
leen kehittää haja-asutusalueen vesihuoltoa kylä-
alueilla runkolinjojen ulottuvissa, yhteistyössä 
vesiosuuskuntien kanssa. Vesihuoltolaitoksen ve-
si- ja viemäriverkko kattaa asemakaava-alueen. 
Haja-asutusalueilla vesi- ja viemärijohto kulkee 
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Haminan ja Virolahden välillä. Suurimmat kylät 
johtoreitin varrella ovat Mäntlahti ja Vilniemi. 

Haminan jätevedet käsitellään keskitetysti vuonna 
1987 rakennetussa Nuutniemen rinnakkaissaos-
tuslaitoksessa.  

Sähkön, maakaasun ja kaukolämmön jakelusta 
vastaa kaupungin omistama Haminan Energia 
Oy. Haminassa alettiin ensimmäisenä Suomessa 
käyttää maakaasua suoraan yksityistalojen läm-
mitykseen vuoden 1982 lopussa. Jakeluverkosto 
on rakennettu Haminaan Summan tehtailta, min-
ne maakaasu tulee Kouvolasta haarautuvaa pää-
putkea pitkin. Kaukolämpöverkko toimii Pohjois-
Poitsilan ja Ruissalon alueilla. 

Kymenlaaksossa on ollut 1.1.2002 alkaen vain 
yksi kaatopaikka, joka sijaitsee Anjalankosken 
Keltakankaalla. Jätekeskuksen ylläpitäjä on 
Kymenlaakson Jäte Oy. Kotitalouksien jätteitä 
otetaan Haminassa vastaan pienjäteasemalla Sal-
menkylässä. 

Kartta Haminan kaupungin vesi- ja maakaasuver-
kostosta on liitteenä 21. 
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4.2. Maanomistus 
Koko yleiskaava-alueen pinta-ala on n. 137 460 
000 m2 eli 13 746 hehtaaria. Maapinta-alasta 
Haminan kaupunki omistaa 1 880 hehtaaria, val-
tio 550 hehtaaria, seurakunnat 43 hehtaaria. Muut 
alueet ovat yksityisten omistamia. Maanomistus-
kartta on sivulla 18. 

Maanomistustilanne ei merkittävästi ohjaa yleis-
kaavan laatimista, sillä Haminan yleiskaava on 
luonteeltaan yleispiirteinen aluevarausyleiskaava, 
eikä sen perusteella ole tarkoitus ohjata suoraan 
rakentamista tai muuta maankäyttöä. 

4.3. Suunnittelutilanne 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista aluei-
denkäyttötavoitteista tuli voimaan 1.6.2001. Ta-
voitteiden ohjausvaikutuksesta maankäytön 
suunnitteluun säädetään MRL 22–24 §:ssä. 
Alemman asteisessa suunnittelussa tulee huomi-
oida valtioneuvoston päätöksen yleis- ja erityista-
voitteet.  

Maankäyttö- ja rakennuslain 22 §:n mukaiset val-
takunnalliset alueidenkäyttötavoitteet välittyvät 
kuntien alueiden käytön suunnitteluun erityisesti 
maakuntakaavan ohjausvaikutuksen välityksellä. 
Monet tavoitteista, kuten elinympäristön laatua 
koskevat tavoitteet, ovat sellaisia, että niiden 
huomioiminen tulee tapahtua myös suoraan kun-
takaavoituksessa ja erityisesti yleiskaavoissa.  

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
asiakokonaisuuksia ovat: 

- toimiva aluerakenne 

- eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäris-
tön laatu 

- kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja 
luonnonvarat 

- toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 

- Helsingin seudun erityiskysymykset 

- luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset 
aluekokonaisuudet 

Koska kaava-alueella ei ole voimassa olevaa 
maakuntakaavaa, korostuu suunnittelualueella 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden oh-
jausvaikutus. Suunnittelualuetta koskevat etenkin 

eheytyvän yhdyskuntarakenteen ja elinympäristön 
laadun, kulttuuri- ja luonnonperintöön, virkistys-
käyttöön ja luonnonvaroihin sekä toimiviin yh-
teysverkostoihin liittyvät tavoitteet. 

Haminan yleiskaavassa valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet koskevat mm. Haminan vanhaa 
linnoitusta ympyräasemakaavoineen, muinais-
muistoalueita ja –kohteita, E18-tietä, Haminan 
satamaa ja Natura-alueita (mm. Kirkkojärvi ja 
Lupinlahti). 

Maakuntakaava ja seutukaava 

Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muu-
tettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyt-
täessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön 
järjestämiseksi (MRL 32.1 §). Maakuntakaava ei 
ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan ja 
asemakaavan alueella muuten kuin 1 mom. tar-
koitetun asemakaavan muuttamista koskevan vai-
kutuksen osalta (MRL 32.3 §). Kymenlaakson 
kokonaisseutukaava vastaa toistaiseksi maakun-
takaavaa (MRL 210 §). 

Kymenlaakson Liitto on käynnistänyt yhdyskun-
tien ja elinympäristöjen kehittämistä koskevan 
vaihemaakuntakaavan laatimisen vuonna 2003. 
Tällä hetkellä suunnittelualueella on voimassa 
Kymenlaakson kokonaisseutukaava, joka on hy-
väksytty maakuntavaltuustossa 28.6.1999, vah-
vistettu ympäristöministeriössä 19.6.2001 ja rat-
kaistu Korkeimmassa hallinto-oikeudessa 
16.10.2002. Vahvistuessaan maakuntakaava kor-
vaa seutukaavan aluevaraukset siltä osin kuin ne 
tulevat maakuntakaavassa käsitellyiksi. Muilta 
osin seutukaava jää voimaan.  

Seutukaavassa on merkitty Haminan keskustaan 
Linnoituksen alueelle keskustatoimintojen alue 
(C) ja sen ympärille laaja taajamatoimintojen 
alue (A). Lisäksi keskusta-alueella, Pitäjänsaares-
sa ja Tervasaaressa on voimassa laajalti merkintä 
alue, jolla on säilytettäviä vähintään valtakunnal-
lisesti arvokkaita rakennuskulttuurikohteita (sr). 
Kirkkojärven rantaan on merkitty lähivirkistys-
alue (VL). Itse Kirkkojärvi on Luonnonsuojelu-
alue (SL). Satamassa on varauksia vesiliikenteen 
alueeksi (LV) sekä osin alueeksi, jota ei ole tar-
koitettu otettavaksi käyttöön lähivuosina (LVr). 
Satamaan on myös esitetty ohjeellisena uusi Seu-
tutie/alueellinen pääväylä (st). 

Keskustaa ympäröivät vesialueet (W), taajama-
toimintojen alueet (A), lähivirkistysalueet (VL), 

kyläalueet (AT), maa- ja metsätalousvaltaiset alu-
eet (M) sekä maa- ja metsätalousvaltaiset alueet, 
jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristö-
arvoja (MU). Osalla M- alueita on lisänumero-
merkintänä pitkän aikavälin reservialuevaraus 
taajamarakentamista varten (1) tai pitkän aikavä-
lin reservialuevaraus tuotantotoiminnoille (2). 
Erityinen palvelujen ja hallinnon alue (P) on mer-
kitty valtatie 26:n ja Valtatie 7:n muodostamaan 
kolmioon. Rannoilla on myös varauksia loma-
asuntoalueiksi (RA). Luonnonsuojelualueiksi 
(SL) on merkitty neljä kohdetta. Nykyisen am-
pumarata-alueen paikkeille on merkitty erityis-
toimintojen alue, jolla liikkuminen rajoitettua 
(ER).  

Seutukaavaan on merkitty tärkeimmät infraver-
kot, pääliikenneväylät, päärata ja ohjeellinen pää-
rata sekä laivaväyliä ja veneilyreittejä. Uusi E18-
tien linjaus on merkitty moottori- tai moottorilii-
kennetienä (mt). Summassa ja Rasissa on pohja-
vesialueet (pv) sekä Summanjoen kulttuurimai-
sema, joka on merkitty arvokkaaksi maisema-
alueeksi (ma). 

Summassa, Mäkelänkankaalla ja vt 26:n varressa 
on seutukaavaan varattu teollisuustoimintojen 
alueita (T). Petkeleen alueeseen liittyy lisäksi 
merkintä alueesta, jolla on säilytettäviä vähintään 
valtakunnallisesti arvokkaita rakennuskulttuuri-
kohteita (sr). 

Lisäksi seutukaavassa on merkintöjä luonnonsuo-
jelukohteista (■) sekä rakennuslain 135 §:n tai ra-

Ote Kymenlaakson kokonaisseutukaavasta. 
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kennussuojelulain mukaan suojeltavista kohteista 
(■) ja suojeltavista rakennuksista (■ sr). 

Yleiskaava 
Haminan kaikki taajamat on yleiskaavoitettu. 
Tarkastelualueella ovat tällä hetkellä voimassa 
seuraavat osayleiskaavat: Summa - Neuvoton - 
Salmi osayleiskaava (vahvistettu lääninhallituk-
sessa 29.11.1991), Summa- Poitsila osayleiskaa-
va (vahvistettu lääninhallituksessa 19.1.1990), 
Husulan osayleiskaava (vahvistettu lääninhalli-
tuksessa 15.7.1993), Jukola- Ruotsinkylä- Tal-
linmäki osayleiskaava (hyväksytty kaupunginval-
tuustossa 9.2.1987), Vilniemen osayleiskaava 
(vahvistettu Kaakkois-Suomen ympäristökeskuk-
sessa 25.6.1997), Keskisen ja itäisensaariston 
osayleiskaava (vahvistettu Ympäristöministeriös-
sä 11.06.1986). Saaristo- ja järvialueita koskeva 
rantaosayleiskaava on hyväksytty vuonna 2001. 
Osayleiskaava Hillon, Poitsilan ja Syväsataman 
kaupunginosissa sekä Summan kylässä on kun-
nanvaltuuston hyväksymä 25.11.1980. 

Oheisessa kuvassa on esitetty yleiskaavoitetut 
alueet.  

Asemakaava 
Kaupungin keskeiset alueet on asemakaavoitettu. 
Oheisessa kuvassa on esitetty kaupungin alueen 
asemakaavoitetut alueet. Suunnittelualueella on 
vireillä yhteensä 17 asemakaavan muutosta. 

4.3.1. Muut suunnitelmat ja varaukset 
Kantakaupungin rantojen yleissuunnitelman laa-
timinen on käynnissä. 

Haminan satamassa on vireillä useita logistiik-
kaan ja työpaikkarakentamiseen liittyviä hankkei-
ta. 

Haminan satamaan johtavan väylän syventäminen 
13,5 metriin tällä vuosikymmenellä on liikenne- 
ja viestintäministeriön kehittämisohjelmassa. 

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus laatii Kirkko-
järven sekä Lupinlahden hoito- ja käyttösuunni-
telmaa. Ympäristökeskuksella on käynnissä useita 
koko Kaakkois-Suomea koskevia selvityksiä. 

Tiehallinnon Kaakkois-Suomen tiepiiri käynnis-
tää tai on käynnistänyt yleiskaavatyön aikana 
vahvistetun seutukaavan linjauksen mukaisesti 
seuraavat suunnitelmat: 

- E18-tien kehittämissuunnitelma välillä 
Kotka – Vaalimaa 

- E18-tien Haminan kohdan yleissuunni-
telman ajanmukaisuuden tarkistaminen 

- E18-tien yleissuunnitelma mukaan lukien 
YVA välillä Summa – Vaalimaa 

- Haminan satamaan johtavan uuden Sata-
mantien tiesuunnitelma (valmistunut 
vuonna 2003) ja toteutussuunnitelma 
vuonna 2005. 

Tulevista liikennehankkeista merkittävin on Ha-
minan ohikulkutie, josta Kaakkois-Suomen tiepii-
ri on laatinut vuonna 2005 tielain tarkoittaman 
yleissuunnitelman. Suunnittelun lähtökohtana on 
seutukaavan mukainen maastokäytävä. Hankkeel-
le on laadittu yleissuunnitelma ja YVA-menettely 
vuonna 1997. 

Yleissuunnitelma-alue rajautuu lännessä Summan 
eritasoliittymään. E-18 -tien uusi tielinja suuntau-
tuu valtatien 26 käytävässä Summasta Husulaan 
ja edelleen Kirkkojärven pohjoispuolitse Haruun, 
jossa se liittyy nykyiseen valtatiehen. Koko tie-
osuus on moottoritietä, jolla on kaksi ajorataa ja 2 
+ 2 kaistaa, poikkileikkauksena on normaali väli-
kaistallinen tai kapeampi, pelkällä keskikaiteella 
ajosuunnat erottava ratkaisu. Husulan ja Kolsilan 
kohdilla vaihtoehtona on tien sijoittaminen tunne-
liin. Ruissalossa on tutkittu "vihersillan" toteut-
tamista.  

Valtatielle rakennetaan viisi uutta eritasoliittymää 
(Summa, Lankamalmi, Ruissalo, Husula ja Lelu) 
ja tarvittavat rinnakkaistiet. Syrjään jäävät valta-
tien osat uudistetaan keskustan sisääntuloväyliksi. 
Lisäksi rakennetaan eri tasoon siltayhteyksiä 
muille yleisille teille ja kaduille sekä maa- ja met-
sätalousyhteyksiä varten. Kevyt liikenne erote-
taan omille väylilleen ja eri tasoon autoliikenteen 
kanssa. Asunto- ja virkistysalueet suojataan pää-
osin liikennemelulta. Ruissalon kohdalle tehdään 
pohjavesisuojaus. 

4.3.2. Pohjakartta 
Yleiskaavan pohjakarttana on käytetty maanmit-
tauslaitoksen vuonna 1997 laatimaa numeerista 
maastotietokantaa, josta on kaavakarttaa varten 
karsittu osa merkinnöistä.  

Kaavan laadinnassa on käytetty myös vuoden 
2005 ajantasaista kiinteistörekisterikarttaa sekä 
Haminan kaupungin laatimia opaskarttoja, viras-
tokarttaa ja kantakarttaa.  

Haminan yleiskaavoitetut ja asemakaavoitetut alueet. 

Yleiskaava-alueen maanomistus 
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Yleiskaavan keskeiset muutosalueet. 

5. YLEISKAAVA JA SEN 
PERUSTELUT 

5.1. Yleisperustelut 
Haminan yleiskaava on yleispiirteinen alueva-
raussuunnitelma Haminan keskeisten alueiden 
maankäytöstä ja yhdyskuntarakenteen kehittämi-
sen periaatteista. Yleiskaava tulee ottaa huomioon 
alueen asemakaavoituksessa ja muussa suunnitte-
lussa tai toteuttamisessa. 

Yleiskaavan yleispiirteisyys tarkoittaa sitä, että 
sen ohjausvaikutus on joustava. Mittakaavat 1:20 
000 ja 1:5000 sekä aluevarausten suurpiirteisyys 
on otettava huomioon yleiskaava tulkittaessa.  

Yleiskaava on yksi kaupungin strategisen suun-
nittelun välineistä, jossa on vahvistettu kunnan 
kehittämisperiaatteet eri osa-alueilla. Kaavallisen 
ohjausvaikutuksen lisäksi yleiskaava ohjaa pää-
töksentekoa monilla eri tasoilla, kuten asuinym-
päristöjen laatu ja turvallisuus, luonnonympäristö 
ja virkistysmahdollisuudet, elinkeinoelämän toi-
mintaedellytykset, liikenteen ja kunnallisteknii-
kan järjestelyt. 

5.2. Yleiskuvaus 
Yleiskaava-alue käsittää Haminan ydinkeskustan, 
keskeiset taajamat sekä olemassa olevia kyläalu-
eita Summan ja Husulan alueilla sekä Kirkkojär-
ven itäpuolella ja Lelussa. Pohjoisessa alueeseen 
kuuluvat Murronmäen pientaloalue ja Junnilan-
mäen kyläasutusalue tausta-alueineen.  

Kaavaratkaisu on periaatteiltaan nykyistä kau-
punkirakennetta täydentävä ja tukeutuu pääosin 
olemassa olevaan liikenne- ja infraverkkoon. 
Yleiskaava on luonteeltaan ns. yleispiirteinen 
aluevarausyleiskaava. Maankäyttö on osoitettu 
tavanomaisilla aluevaraus-, viiva- ja kohdemer-
kinnöillä. Perusselvityksissä luetellut rakennetun 
kulttuuriympäristön kohteet on varustettu suoje-
lukohdemerkinnöillä lukuun ottamatta Pitäjän-
saarta ja ortodoksista hautausmaata, jotka on va-
rustettu aluemerkinnöillä /s-1 ja /s-2, sekä Petke-
leen aluetta ja Vehkalahden kotiseutumuseota, 
jotka on merkitty rakennuslainsäädännön nojalla 
suojeltavina alueina (SR). Rakennussuojelukoh-
teiden merkintä on ”Suojelukohde jonka merkittä-
vyys perustuu kulttuurihistorialliseen, rakennus-
taiteelliseen tai kaupunkikuvalliseen arvoon. Suo-
jelukohteita koskevat suunnitelmat on lähetettävä 

Museovirastoon tai maakuntamuseoon lausuntoa 
varten. Numero kohteessa viittaa selostuksessa 
ao. kohtaan.” Perusselvityksissä mainitut yleis-
kaava-alueelle sijoittuivat muinaismuistokohteet 
on osoitettu merkinnällä ”muinaismuistolain 
(295/63) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös”. 
Kohdesymbolien yhteyteen on esitetty indeksi-
numero, joka viittaa selostuksen kappaleessa 
4.1.6 esitettyyn luetteloon. 

E18-tielle on osoitettu uusi linjaus taajama-alueen 
pohjoispuolitse ns. pohjoisen vaihtoehdon eli seu-
tukaavassa esitetyn varauksen mukaisesti, jonka 
pohjalta tien suunnittelua viedään eteenpäin. 

Uusia liikenneväyliä ovat E 18 –tien lisäksi Sa-
tamatien linjaus Poitsilan liittymästä satamaan 
sekä ohitustien rinnakkaisväylänä toimiva yhteys 
Husulasta Summan suuntaan. 

Historiallinen keskusta-alue on varattu keskusta-
toiminnoille, kuten kaupalle, julkisille ja yksityi-
sille palveluille, hallinnolle, kaupunkimaiselle 
asumiselle, koulutus-, kulttuuri- ja virkistyspalve-
luille sekä keskustahakuisille, ympäristöhäiriötä 
aiheuttamattomille työpaikkatoiminnoille. Ase-
makaavoitusta ja muuta yksityiskohtaista suunnit-
telua varten on annettu kaupunkikuvaa ja toimin-
toja koskevia määräyksiä. Keskusta-aluetta on 
yleiskaavassa tarkasteltu sen suojeluarvojen 

vuoksi tarkemmin ja sen osalta on yleiskaavasta 
laadittu osasuurennos mittakaavassa 1:5000, jossa 
on osoitettu ydinkeskustan suojelukohteet. 

RUK:n alue keskustan itäosassa ja puolustusvoi-
mien alueet Pampyölissä on rajattu pääosin nyky-
tilanteen mukaisina. Tervasaaren- Hietakylän ran-
ta-alue molemmin puolin Merikatua on merkitty 
vapaa-ajan palvelujen ja asumisen alueeksi (P-2). 
Tervasaari toimii keskustatoimintojen laa-
jenemisalueena, joka E18- tien siirryttyä uudelle 
linjaukselle liittyy toiminnallisesti ydinkeskus-
taan. Tervasaari varataan ympärivuotisille vapaa-
ajan palveluille, monimuotoiselle kerros- ja pien-
taloasutukselle ja erilaisille virkistysalueille. Alu-
eelle saa lisäksi sijoittaa asumisen yhteyteen so-
veltuvia, ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia 
työpaikkatoimintoja, ei kuitenkaan P-1-
merkinnän mukaisia paljon tilaa vaativia myynti- 
tai varastotoiminnan tiloja. 

Tärkeitä kaupunkirakenteen laajenemisalueita 
ovat uudet työpaikka-alueet, joita on varattu pää-
liikenneväylien tuntumaan tulevan ohitustien luo-
teispuolelle ja eritasoliittymien yhteyteen. Kaa-
vamerkintä on ”Teollisuus - ja varastoalue. alue 
on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi ja alueella 
varaudutaan keskitetyn kunnallistekniikan raken-
tamiseen. Tonttitehokkuuden et = 0,02 ylittävä 
rakentaminen tulee perustua asemakaavaan.” 
Uusista teollisuusalueista laajin on rautateiden 
risteykseen uuden Heli-ratavarauksen alueelle si-
joittuva teollisuusalue. Alue on varattu Husulan 
maaliikennekeskusta varten. Summan teollisuus-
alueelle on luotu toimintaedellytyksiä suurenta-
malla teollisuudelle varattua Stora Enson tuotan-
tolaitoksiin liittyvää aluetta T- varauksilla. Sata-
man työpaikka-alueita on laajennettu Hillonkylän 
pohjoispuolella Ensontien varressa. 

Merkittävimmille uusille työpaikka-alueille on 
annettu yleiskaavakartassa aluevarausmerkintään 
liittyvä numero: 

T/1 Summan työpaikka-alueiden reservialueet 

T/2 Sataman laajennusalueet 

T/3 Husulan maaliikennekeskus 

Sataman aluevaraus käsittää varsinaisen sataman 
lisäksi satamatoimintoihin liittyviä teollisuus-, 
logistiikka- ja terminaalialueita. Sataman päälaa-
jenemissuuntana on länsipuoli ja Hillonlahden 
pohjoispuolinen alue. 
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Uudet palvelualueet keskittyvät eritasoliittymien 
ympärille. E-18 -linjauksen ja uuden Summan 
liittymäalueen yhteyteen on muodostettu uusi 
palvelujen ja erikoistavarakaupan alue (P-1) sekä 
laaja olemassa olevan Lankamalmin teollisuus-
alueen ympärille rakentuva teollisuusalue (T), 
jossa huomioidaan ympäristötekijät pohjavesira-
jauksena (pv1). 

E18- tien uusi linjaus luo edellytykset myös uusi-
en taajamarakenteen ulkopuolella sijaitsevien 
työpaikka- ja palvelualueiden muodostamiselle 
suurien liikennevirtojen varsille liittymäalueille. 
Kaupungin itäosaan E18-tien ja itäisen sisääntulo-
tien liittymäalueelle on varattu yksi mahdollinen 
kasvualue, jossa on varaus maa- ja metsätalous-
valtaiselle alueelle, joka kaavamerkinnän käyttö-
tarkoituksen rinnalla on varattu työpaikka-alueen 
reservialueeksi (M-2).  

Uudet asuinalueet liittyvät kiinteästi nykyiseen 
kaupunkirakenteeseen. Asumisen päälaajenemis-
suuntia ovat Summa ja Ruotsinkylän Nopasen-
mäki. Myöhemmin käyttöön otettava asumisen 
reservialue on merkitty Lupinrantaan. Tämä on 
merkitty maa- ja metsätalousvaltaisena alueena, 
joka on varattu kaavamerkinnän mukaisen käyttö-
tarkoituksen rinnalla asuntotuotannon reservialu-
eiksi (M-1). Ajuksenkallion ja Summan-Poitsilan 
alueet Summassa ovat uusia asuntotuotannolle 
varattuja alueita, jotka jatkavat suoraan olemassa 
olevaa kaupunkirakennetta. Myös Poitsilassa, 
Hillossa, Haralinmäessä ja Tompurinmäessä on 
varauksia uusille pientalovaltaisille asuntoalueil-
le, jotka liittyvät olemassa olevaan rakenteeseen. 
Ruukin alue laajenee itään voimassa olevien ase-
makaavojen mukaisesti. Vanhoilla asuntoalueilla 
voidaan rakennetta tiivistää pienemmässä mitta-
kaavassa tonttikohtaisesti. 

Tärkeimmät uudet asuinalueet on numeroitu 
yleiskaavakartan aluevarausmerkinnöissä seuraa-
vasti: 

AP/1 Ajuksenkallion alue 

AP/2 Summan-Poitsilan alue 

AP/3 Haralinmäen alue 

AP/4 Nopasenmäen alue 

Taajama- ja kyläalueiden ulkopuoliset alueet ovat 
pääosin maa- ja metsätalousvaltaisia alueita. Tär-
keimmät yhtenäiset viljelyalueet mm. Summan, 
Husulan ja Pampyölin alueella on merkitty maa-

talousalueiksi, joilla sallitaan vain maatalouteen 
liittyvä rakentaminen. Puolustusvoimien käyttöön 
on varattu laajat EP- ja EP-1- alueet keskustan 
kaakkoispuolella. 

Loma-asuntoalueet (RA) on merkitty rakennus-
paikkojen lukumäärän osalta pääosin nykytilan-
teen mukaisesti. Loma-asuntoalueiden kaavamää-
räyksiä on selostettu osa-alueen 2 kuvauksessa. 

Rantavyöhykkeelle rakennettaessa on huomioita-
va rakennusjärjestyksen määräykset rakentamisen 
sijoittumisesta. Rakennuksen etäisyyden rantavii-
vasta ja sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sel-
lainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdol-
lisuuksien mukaan säilyy. Muun kuin saunara-
kennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mu-
kaisesta rantaviivasta tulee kuitenkin, mikäli edel-
lä olevasta vaatimuksesta ei muuta johdu, olla 
vähintään 30 metriä ja asunnon alimman lattiata-
son vähintään 1 metriä ylävesirajaa korkeammal-
la. Ellei ylävesiraja ole tiedossa, on alimman lat-
tiatason oltava vähintään 2,8 metriä keskiveden 
korkeudesta. Saunarakennuksen, jonka kerrosala 
on enintään 25 m² ja pohjapinta-ala on enintään 
30 m2, saa rakentaa edellä mainittua metrimäärää 
lähemmäksi 

5.3. Kokonaismitoitus 
Yleiskaavoituksen eräänä tavoitteena on ollut riit-
tävien asuinalueiden varaaminen jotka mahdollis-
tavat väkiluvun kasvattamisen ja asumisväljyyden 
kasvun. Tähän tavoitteeseen on yleiskaavassa va-
rauduttu tutkimalla nykyisten rakennettujen alu-
eiden tiivistämis- ja täydentämismahdollisuudet 
sekä osoittamalla neljä uutta pientalovaltaista 
asuinaluekokonaisuutta. Uutta asuinpinta-
alakapasiteettia tarvitaan paitsi asukasluvun kehi-
tyksen, myös asumisväljyyden kasvun vuoksi. 

Uusia työpaikka-alueita on varattu 3 kpl. 

Oheisessa taulukossa on esitetty yleiskaava-
alueen maankäytön jakautuminen eri maankäyttö-
luokkiin. 
. 

Käyttötarkoitus 
pinta-ala 

m2

Kerrostalovaltainen asuinalue AK 480 000
Pientalovaltainen asuinalue AP 9 200 000
Kyläalue AT 7 824 800
Keskustatoimintojen alue C 560 000
Erityispalvelujen alue ER 13 130
hautausmaa-alue EH 240 600
Puolustusvoimien alue EP 1 820 000
Puolustusvoimien alue EP-1 3 250 000
Yhdyskuntateknisten palvelujen alue ET 90 780
Suojaviheralue EV 1 029 000
Rautatieliikenteen alue LR 496 900
Satama-alue LS 8 540 000
Vesiliikenteen alue LV 203 800
Maa- ja metsätalousvaltainen alue M 29 500 000
Maa- ja metsätalousvaltainen alue, asuntotuotannon reservialue M-1 861 900
Maa- ja metsätalousvaltainen alue, työpaikka-alueen reservialue M-2 3 480 000
Maa- ja metsätalousvaltainen alue, työpaikka-alueen reservialue M-3 660 000
Maatalousalue MT 13 740 000
Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta MU 7 750 000
Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla erityisiä ympäristöarvoja MY 446 000
Palvelujen ja erikoistavarakaupan alue P-1 708 070
Vapaa-ajan palvelujen ja asumisen alue P-2 721 600
Lähipalvelujen alue PL 164 950
Julkisten palvelujen ja hallinnon alue PY 545 600
Loma-asuntoalue RA 1 654 260
Loma-asuntoalue RA-AO 101 430
Matkailupalvelujen alue RM 77 800
Luonnonsuojelualue SL 7 200 000
Muinaismuistoalue SM 263 200
Rakennuslainsäädännön nojalla suojeltava alue SR 185 020
Rakennussuojelulain nojalla suojeltava alue SRS 86 560
Teollisuus- ja varastoalue T 2 560 000
Teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia TY 3 040 000
Lähivirkistysalue VL 6 400 000
Retkeily- ja ulkoilualue VR 2 400 000
Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue VU 1 280 000
Vesialue W 19 504 000

  Yhteensä 137 079 400
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5.4. Yleiskaavan kuvaus osa-alueittain 
Yleiskaava-alue on jaettu viiteen osa-alueeseen, 
joista jokaisesta on laadittu aluekohtainen kuvaus. 
Aluejako on esitetty oheisessa kartassa. 

A l u e  1 .  K a n t a k a u p u n k i  

Alue sisältää ydinkeskustan sekä Tervasaaren ja 
Hevoshaan alueet rajautuen idässä Erottajanka-
tuun ja Kirkkojärveen, lännessä Savilahteen ja 
pohjoisessa Mullinkoskeen. 

Keskustan pääliikenneväylinä toimivat itä-länsi -
suuntainen Merikatu - Kekkosenkatu (nykyinen 
E18- tie), Ratapihankatuna alkava pohjois-
eteläsuuntainen maantie 371 sekä luode-
kaakkoissuuntainen Mannerheimintie – Kadetti-
koulunkatu eli entinen Suuri Rantatie. 

 
Yleiskaavan osa-aluejako. 

Ydinkeskustaa on yleiskaavassa tarkasteltu sen 
suojeluarvojen vuoksi myös suuremmassa mitta-
kaavassa 1:5000.  

Kaupungin toiminnallinen keskus sijoittuu Meri-
kadun ja keskusbastionin väliselle alueelle, joka 
on kokonaisuudessaan merkitty keskustatoiminto-
jen alueeksi (C). Alueella on myös merkintä /s-1, 
joka merkitsee aluetta, joka on valtakunnallisesti 
merkittävä sen kulttuurihistoriallisen arvon, ra-
kennustaiteellisten ja kaupunkikuvallisten kohtei-
den ja aluekokonaisuuksien sekä kaupunkiarke-
ologian vuoksi. Alueen arvokas rakennuskanta ja 

ympäristö säilytetään. Museovirastolle ja maa-
kuntamuseolle on varattava mahdollisuus lausun-
non antoon yksityiskohtaisen suunnittelun yhtey-
dessä. Alue varataan Haminan kaupunkiseutua ja 
vaikutusaluetta palvelevalle kaupalle, julkisille ja 
yksityisille palveluille, hallinnolle, kaupunkimai-
selle asumiselle, koulutus-, kulttuuri- ja virkistys-
palveluille sekä keskustahakuisille, ympäristöhäi-
riötä aiheuttamattomille työpaikkatoiminnoille. 
Keskustan asemakaavoituksessa ja muussa yksi-
tyiskohtaisessa suunnittelussa on huomioitava 
linnoituskaupungin kulttuurihistoriallisesti ainut-
laatuinen luonne ja rakennustaiteellisesti oma-
leimainen kaupunkikuva. Asemakaavassa on 
mahdollistettava kauppatorin ympäristön kehit-
täminen arkkitehtonisesti korkeatasoisena ja ja-
lankulkupainotteisena kaupallisena keskuksena, 
Haminan varuskunnan kehittäminen, varuskun-
nalta vapautuvien alueiden ja rakennusten uu-
siokäyttö keskustatoimintoja varten, linnoitusalu-
een käyttö kulttuuri-, virkistys- ja luonnon moni-
muotoisuutta vaalivana alueena. 

 
Kantakaupunkia katsottuna itäkoillisesta länteen. 
Etualalla bastioneja, Reserviupseerikoulun pääraken-
nus, urheilukenttiä ja Bastionin telttakatos. Kuvan ylä-
osassa Tervasaaren aluetta ja vt 7:n oikealla puolella 
Hietakylän venesatamaa. Savilahden takana Pitäjän-
saari. 

Historiallisen keskustan ydinosa, sisältäen myös 
Tervasaaren, on merkitty lisäksi kaupunkikuvalli-
sesti arvokkaaksi alueeksi (sk). Bastionien muo-
dostama alue ja bastionien säilyneet osat on mer-
kitty muinaismuistoalueiksi (SM), joissa alueen 
kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu 
siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla 
kielletty. Myös ne linnoituksen osat, jotka ovat 
maanpinnan alla, ovat muinaismuistolain suojaa-

mia. sk- alueeseen kuuluvat myös paraatikentän 
ympärillä olevat RUK:n rakennukset. Aluetta 
koskevat suunnitelmat on lähetettävä Museoviras-
toon lausuntoa varten.  

Historiallisen keskustan itäpuolella on varaus 
puolustusvoimien alueelle (EP/s-1), joka käsittää 
varuskunnan käytössä olevan alueen kaakkois-
osan. Alue on valtakunnallisesti merkittävä sen 
kulttuurihistoriallisen arvon, rakennustaiteellisten 
ja kaupunkikuvallisten kohteiden ja aluekokonai-
suuksien sekä kaupunkiarkeologian vuoksi. Alu-
een arvokas rakennuskanta ja ympäristö säilyte-
tään. Museovirastolle ja maakuntamuseolle on 
varattava mahdollisuus lausunnon antoon yksi-
tyiskohtaisen suunnittelun yhteydessä. Alueelle 
sijoittuu osa RUK:n majoitustiloista ja huoltotoi-
minnoista sekä Kekkosenkadun varressa olevat 
asuinkerrostalot. EP- alue kuuluu myös kaupun-
kikuvallisesti arvokkaaseen alueeseen (sk). EP- 
alueen itäpuolella Erottajan- ja Kadettikoulunka-
tujen varrella on kerrostalovaltainen asuntoalue 
(AK) sekä liikuntahallin, Keskuskoulun ja am-
mattiopiston alueella julkisten palvelujen ja hal-
linnon varaus (PY), [osin aluetta 2]. 

Keskustan lounaispuolella on varaus vapaa-ajan 
palvelujen ja asumisen alueelle (P-2), joka käsit-
tää Tervasaaren ja sen edustalla olevat saaret sekä 
Hietakylän venesataman alueen. Tervasaari toimii 
keskustatoimintojen tärkeimpänä laajenemisalu-
eena, joka E18- tien siirryttyä uudelle linjaukselle 
liittyy toiminnallisesti ydinkeskustaan. Alueen 
laajuus on n. 72 ha, josta manneraluetta on n. 40 
ha. Kaavamääräyksen mukaan alue varataan ym-
pärivuotisille vapaa-ajan palveluille, monimuo-
toiselle kerros- ja pientaloasutukselle ja erilaisille 
virkistysalueille. Alueelle saa lisäksi sijoittaa 
asumisen yhteyteen soveltuvia, ympäristöhäiriöitä 
aiheuttamattomia työpaikkatoimintoja, ei kuiten-
kaan paljon tilaa vaativia myynti- tai varastotoi-
minnan tiloja. Ennen alueen asemakaavoittamista 
tai rakentamiseen ylipäätään ryhtymistä, alueen 
pilaantuneesta maaperästä tulee laatia selvitys, 
tehdä maaperän kunnostussuunnitelma ja suorit-
taa maaperän kunnostustoimenpiteet. Kunnostus-
toimenpiteiden jälkeen rakentamattomat alueet 
tulee istuttaa puistomaisesti. Tervasaaren kautta 
kulkee runkovesijohto keskustasta Ristiniemen 
kautta itään Virolahdelle. 

 
Tervasaaren alue muuttuu vapaa-ajan palvelujen ja 
asumisen alueeksi. Yläreunassa vasemmalla näkyy 
Hillon satama-aluetta. 

 
Kuvassa etualalla Yrjösenpohjan venelaitureita ja 
Hietakylän niemi. Taustalla näkyvät Saviniemi ja 
Hevoshaka. Hevoshaan alueen ylle kohoaa vesitorni. 

 
Haminan historiallinen keskusta muodostuu raati-
huoneen ympärille. Keskustan säteittäisasemakaava 
ja vanha rakennuskanta muodostavat valtakunnalli-
sesti merkittävän kokonaisuuden. Kaavassa alue on 
merkitty kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi alueeksi 
(sk). 
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Keskustan länsipuolella Hietakylässä ja Savinie-
messä on Savilahden tuntumassa laajat pientalo-
valtaisen asuntoalueen (AP) varaukset, jotka ovat 
lähes kokonaan toteutuneita. Mannerheimintieltä 
kohti Savilahtea ulottuu julkisten palvelujen ja 
hallinnon alue (PY), jossa sijaitsevat mm. sota-
vammaisten sairaala ja Haminan sairaala. Julkis-
ten palvelujen ja hallinnon alue (PY) on merkitty 
myös Salmenvirran rannalla olevalle Kellokallion 
palvelukeskuksen alueelle. 

Hietakylästä pohjoiseen Savilahden ja Salmenvir-
ran rantaan on muodostettu yhtenäinen lähivirkis-
tysalue (VL). Tämä leveydeltään vaihteleva vi-
hervyöhyke jatkuu niemen ympäri aina Kirkko-
järven kaakkoispäähän saakka. Alue liittyy laa-
jempiin virkistysaluekokonaisuuksiin Hevoshaas-
sa ja Linnoituksen pohjoispuolella Kirkkojärven 
rannalla, jossa on urheilu- ja virkistyspalveluiden 
alue (VU). Kirkkojärvi on kokonaisuudessaan 
merkitty luonnonsuojelualueeksi (SL) sekä pää-
osin samalla rajauksella Natura-alueeksi (nat). 
SL- varauksen pohjalta tullaan muodostamaan 
luonnonsuojelulain mukainen suojelualue. Luon-
nonsuojelualuetta (SL) ovat myös Taskalinmäki 
ja kaksi pienehköä aluetta Mullinkosken eteläran-
nalla ja Humalniemessä. 

Osa-alueen pohjoisosassa Hevoshaan alue käsit-
tää pientalovaltaisia asuntoalueita (AP, AP/s-2) 
Mullinkoskentien itäpuolella ja kerrostalovaltaisia 
asuntoalueita (AK) Teollisuuskadun tuntumassa. 
Teollisuuskadun länsipuolella on olemassa oleva 
pienteollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toimin-
nan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY). 

Haminan vesitorni sijaitsee Saviniemessä lähivir-
kistysalueen (VL) keskellä ja on merkitty yhdys-
kuntateknisten palvelujen alueena (ET). Vesitor-
nilta länteen johtaa vesijohto (v). Alueen pohjois-
osan läpi kulkee itä-länsisuuntainen kaasujohto 
(k). Erityispalvelujen alue (ER) Kirkkojärven 
rannalla on varattu Haminan työsiirtolalle. 

Alueella on, erityisesti ydinkeskustassa, mutta 
myös Tervasaaressa rakennussuojelukohteiden 
kohdemerkintöjä (merkintänä sininen ympyrä, 
ydinkeskustan osalta merkinnät on sijoitettu 
1:5000 karttaan). Kaavaselostuksen perusselvi-
tyksissä luetellut rakennetun kulttuuriympäristön 
kohteet on alueella 1 varustettu suojelukohde-
merkinnöillä. Lisäksi alueella on merkintöjä mui-
naismuistolain (295/63) rauhoittamista kiinteistä 
muinaisjäännöksistä. Näillä alueilla alueen kai-

vaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen 
kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kiellet-
ty. Alueita koskevat suunnitelmat on lähetettävä 
Museovirastoon lausuntoa varten (merkitty sini-
sillä neliöillä).  

Mikäli maankäytön toimenpiteet koskevat mui-
naismuistolain rauhoittamaa kiinteää muinais-
jäännöstä, Museovirastolle on varattava hyvissä 
ajoin etukäteen mahdollisuus lausunnon antami-
seen. Mikäli kyseessä on yleinen tai suurehko yk-
sityinen työhanke, tutkimuskustannuksista vastaa 
muinaismuistolain perusteella hankkeen toteutta-
ja. 

Suojelukohteet ja muinaisjäännöskohteet on lis-
tattu selostuksen kohdassa 4.1.6 Rakennettu ym-
päristö. 

A l u e  2 .  I t ä i n e n  k a n t a k a u p u n k i  

Osa-alue sisältää kaava-alueen kaakkoisosan. 
Alue rajautuu luoteessa Erottajankatuun, pohjoi-
sessa siihen sisältyvät Alakaupunki ja Ruotsinky-
lä sekä Harun kyläalue. Alue päättyy nykyisen ja 
uuden Vt 7:n/ E18 -tien linjauksia noudattaen 
kaava-alueen itärajalle. Etelässä aluerajaus kulkee 
kaava-alueen etelärajaa pitkin sisältäen Lupinlah-
den ja Purholmanselän vesi- ja Natura-alueet. Li-
säksi osa-alueeseen kuuluu kaava-alueen kaak-
koisin piste Vimpasaari. 

Alueen pääliikenneväylänä itä-länsisuunnassa on 
kaupungin itäiseksi sisääntulotieksi muuttuva 
Merikatu – Kekkosenkatu - Vaalimaantie (nykyi-
nen Vt 7). Muita pääväyliä ovat yhdystietasoiset 
maantie 3513 eli Museotie, paikallistie 14685 eli 
Savonkatu - Kalevankatu - Kirkkojärvi sekä poh-
jois- ja itäosiltaan paikallistie 14688 eli Vilnie-
mentie 

Varuskunnan itäpuolinen alue Alakaupungissa 
liittyy saumattomasti keskustaan, merkintöinä 
kerrostalovaltainen asuntoalue (AK) sekä nykyis-
ten koulualueiden yhteydessä julkisten palvelujen 
ja hallinnon alue (PY). Asuinalueen (AP) keskellä 
on puolustusvoimien alue (EP) eli ns. Pampyölin 
autohallit, sekä nykyisen palvelualueen kohdalla 
Ruokinkujalla lähipalvelujen alue (PL). Kirkko-
järven tuntumassa Pampyölin autohallien poh-
joispuolella oleva pientalovaltainen asuinalue on 
merkitty AP/s-2- merkinnällä; alue on yhtenäise-
nä säilynyt sodanjälkeisen ajan pientaloalue. 

Pappilansaaret on merkitty pientalovaltaiseksi 
asuntoalueeksi (AP) sekä ranta-alueiden osalta 
laajalti lähivirkistysalueiksi (VL).  

Lupinlahden alueelle sijoittuvat kaava-alueen laa-
jimmat suojeluvaraukset. Purholmanselän, Laut-
tasalmen ja Lupinlahden muodostama kokonai-
suus on merkitty luonnonsuojelu- (SL) ja Natura-
alueeksi (nat). SL- varaukseen sisältyy Lupinlah-
den pohjukassa oleva pienehkö LSL:n nojalla pe-
rustettu suojelualue, muilta osin Lupinlahden SL- 
aluetta ei ole vielä toteutettu.  

Tallinmäen alueella sijaitsevat koko kaava-alueen 
laajimmat uudet asuinalueet Haralinmäen ja 
Summan ohella. Nopasenmäen yli 40 hehtaarin 
laajuisesta uudesta asuntoalueesta (AP/4) jää n. 
puolet tälle osa-alueelle. Se liittyy idässä kyläalu-
eeseen (AT) ja lännessä Ruotsinkylän nykyiseen 
pientaloalueeseen (AP). Nopasenmäen itäpuolelle 
jäävä vanha ortodoksinen hautausmaa on merkitty 
hautausmaa-alueena, joka on valtakunnallisesti tai 
seudullisesti merkittävä kulttuurihistoriallisen ar-
von, maisemakuvan tai kyläkuvan vuoksi (EH/s-
2). Alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas raken-
nuskanta ja ympäristö säilytetään. Museovirastol-
le ja maakuntamuseolle on varattava mahdolli-
suus lausunnon antamiseen yksityiskohtaisen 
suunnittelun yhteydessä. 

Ruukissa on suurehko n. 50 hehtaarin varaus 
pientalovaltaiselle asuinalueelle (AP). Tämä ase-
makaavoitettu alue jatkaa olemassa olevaa asuin-
aluetta pohjoiseen ja itään.  

Taajama-alueen itäpuoliset metsäalueet ovat maa- 
ja metsätalousvaltaista aluetta (M) ja viljelyalueet 
maa- ja metsätalousaluetta (MT). Kyläalueita 
(AT) on Harussa, Lelussa, Holsverissa ja muuta-
mien pienempien taloryhmien alueella. Vaali-
maantien varrella Lelun tienhaarasta itään on 
merkintöjä muinaismuistolain (295/63) rauhoit-
tamista muinaisjäännöksistä, jotka ovat nk. rys-
sänuuneja. 

Museotie on linjaukseltaan säilyneeltä osaltaan 
merkitty merkinnällä s-3; Historiallinen tielinja, 
osa kulttuurihistoriallista valtakunnallisesti arvo-
kasta Suurta Rantatietä. Suunnittelussa tulee 
varmistaa tien linjauksen sekä maisemallisten ja 
kulttuurihistoriallisten arvojen säilymistä. Mu-
seotien ja Vaalimaantien liittymän tuntumassa se-
kä Museotien varrella on kyläaluevarauksia (AT), 
joissa lähtökohtana on olemassa olevan asutuksen 
täydentäminen. 

 
Kaupunkirakennetta idästä länteen. Etualalla Lupin-
rannan aluetta ja Museotie. Kuvan läpi kulkee Vt 7, 
jonka oikealle puolelle jäävät historiallinen keskusta, 
Alakaupunki ja Ruotsinkylä. Keskiosassa vasemmalla 
Pappilansaaret ja oikealla kantakaupunkia. 

Näiden lisäksi on yksittäisiä muutaman kiinteis-
tön käsittäviä AT- merkintöjä. Lupinlahden ran-
nassa Museotien tuntumassa sekä saarissa on 
useita loma-asuntoaluemerkintöjä (RA). Museo-
tien varrella on viisi maa- ja metsätalousvaltaista 
aluetta, joilla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvet-
ta (MU). Alueet toimivat erityisesti keskustan 
asukkaiden lähiulkoilumaastoina.  

Museotien ja Vaalimaanmaantien muodostamassa 
kolmiossa on laajat yli 480 hehtaarin varaukset 
puolustusvoimien alueiksi (EP) sekä puolustus-
voimien alueeksi, jossa saa suorittaa mm. linnoit-
tamiseen liittyviä räjäytystöitä sekä muita am-
muntoja kaikkina vuorokaudenaikoina (EP-1). 
Nämä aluevaraukset ovat jo nykyisin puolustus-
voimien käytössä. EP- ja EP-1- alueille sijoittuu 
useita lenkkimäisiä ulkoilureittejä, jotka ulottuvat 
yhtenäisenä verkostona Tallinmäeltä Lupinlahden 
pohjukkaan. 

Laajimmat kyläaluevaraukset (AT) ovat Lelunti-
en tuntumassa. Tien varressa sijaitseva seurojen 
talo on merkitty lähipalvelujen alueeksi (PL).  

Aivan suunnittelualueen itäosaan E18 -tien ja 
Vaalimaantien tulevan eritasoliittymän ympärille 
on merkitty maa- ja metsätalousvaltainen alue, 
joka on tämän käyttötarkoituksen rinnalla myös 
työpaikka-alueen reservialue (M-2). Tämä n. 350 
hehtaarin laajuinen Lelun työpaikka-alue on suu-
rin työpaikkojen reservialue koko kaava-alueella. 
Tällä alueella sijaitsee myös useita luonnon mo-
nimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita 
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(luo), joita koskevat suunnitelmat on lähetettävä 
alueelliseen Ympäristökeskukseen lausuntoa var-
ten.  

Yleiskaava-alueen ulkopuolelle jäävän Vilniemen 
alueen pääväylänä on pohjois-eteläsuunnassa 
Vilniementie eli paikallistie 14688, joka kääntyy 
eteläosassa itään ja liittyy Museotiehen.  

Vilniementien pohjoispään molemmin puolin on 
merkintä maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle, 
joka on varattu kaavamerkinnän mukaisen käyttö-
tarkoituksen rinnalla asuntotuotannon reservialu-
eeksi (M-1). Tällä Lupinrannan alueella on jo vä-
häisessä määrin olemassa olevaa rakennuskantaa. 

Uusia lomarakennuspaikkoja ei yleiskaavassa ole 
osoitettu. Lähes kaikki suunnittelualueen loma-
asuntoalueet (RA) sijoittuvat osa-alueelle 2. RA- 
rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 
3000 m2. Lämmitettävien rakennusten tai raken-
nuksen osien yhteenlaskettu rakennusoikeus on 
enintään 150 k-m2 ja rakennuspaikan kokonaisra-
kennusoikeus yhteensä enintään 200 k-m2. Mikäli 
rakennuspaikan pinta-alaksi viranomainen on hy-
väksynyt alle 3000 m2, edellä mainitut rakennus-
oikeusluvut pienenevät: 150 k-m2 ja 200 k-m2 
kerrottuna suhdeluvulla, joka on todellinen ra-
kennuspaikan pinta-ala/ 3000 m2. Yhdellä raken-
nuspaikalla saa olla vain yksi loma-asunto. Ra-
kennusten etäisyys rantaviivasta tulee olla vähin-
tään 30 metriä. Poikkiviiva RA- merkinnän jäl-
keen osoittaa, että rakentaminen on sallittu vain 
jo rakennetuilla rakennuspaikoilla. Numero RA -
merkinnän yhteydessä osoittaa sallittujen loma-
asuntojen enimmäismäärän alueella. 

Eteläosan rannoilla on useita loma-asuntoalueita 
(RA), joitain kyläalueita (AT), maa- ja metsätalo-
usvaltaisia alueita (M) sekä maa- ja metsätalous-
valtaisia alueita, joilla on erityistä ulkoilun oh-
jaamistarvetta (MU)  

Tarkastelualueen eteläisimmässä osassa Vimpa-
saaressa on merkintöjä kyläalueille (AT), loma-
asuntoalueille (RA) sekä maa- ja metsätalousval-
taisille alueille (M). 

A l u e  3 .  P o i t s i l a  j a  R u i s s a l o  

Alue rajautuu luoteessa E18-tien tulevaan linja-
ukseen (nykyinen vt 26) sekä pohjoiskärjen itära-
jalla Suokalliontiehen. Muuten raja kulkee idässä 
Pitäjänsaaren ja keskustan välistä ja keskeltä Ha-
minanlahtea. Lännessä raja kulkee Poitsilan ja 
Summan alueiden välillä. 

Alueen pääliikenneväyliä ovat nykyinen vt 7, sen 
rinnakkaistienä toimiva Helsingintie, pohjois-
eteläsuuntainen Suokalliontie, Summan tehtaille 
johtava Ensontie sekä Vanha Viipurintie. Suokal-
liontien itäpuolella on samansuuntaisesti sen 
kanssa kulkeva rautatie (LR) satama-alueelle. Sa-
tamaa ja Summan tehtaiden teollisuusaluetta ym-
päröi laajalla alueella Seveso-direktiivin mukai-
nen konsultointivyöhyke (va), jonka säde on 1,5 
km. Kaasujohdolle on varattu pohjois- eteläsuun-
tainen reitti satamaan alueen länsiosassa. 

Hillon satama-aluevaraus muodostaa tarkastelu-
alueen eteläosan ja on laajuudeltaan lähes 900 
hehtaaria. Sataman LS- aluevaraus käsittää varsi-
naisen sataman lisäksi satamatoimintoihin liitty-
viä teollisuus-, logistiikka- ja terminaalialueita, ei 
kuitenkaan ratapihoja ja tärkeimpiä ratoja, jotka 
on merkitty rautatieliikenteen alueiksi (LR). Sa-
taman päälaajenemissuuntana on Hillonlahden 
pohjoispuolinen alue, joka on nykyisin asuinalu-
etta ja metsämaata. Hillonlahden pohjoispuolisen 
laajennusalueen pinta-ala on vajaat 100 ha ilman 
mahdollisia täyttöalueita. Paksuniemessä satama-
alue laajenee n. 40 ha nykyisille metsä- ja huvila-
alueille. Asemakaavassa alue on satama-aluetta ja 
kaupunki on vapaaehtoisin kaupoin hankkinut 65 
% maa-alasta. 

Satama-alueeseen rajautuu pohjoisessa ja luotees-
sa yhteensä yli 600 ha teollisuus- ja varastoaluet-
ta, jotka liittyvät toiminnallisesti kiinteästi sata-
ma- ja logistiikkatoimintoihin.  

Rautatieliikenteen alue (LR) käsittää sataman si-
säosiin johtavat rataosuudet ja ratapihat. Satama-
alueelle johtavan Satamatien uusi linjaus on esi-
tetty merkinnällä yksiajoratainen päätie, pääkatu 
tai kokoojatie- 

Sataman ja siihen liittyvät T-alueet erottaa asun-
toalueesta 100– 300 metriä leveä suojaviheralue 
(EV), joka jatkuu aina meren rantaan Matinsaa-
reen saakka. EV- alueelle sijoittuu myös yhdys-
kuntateknistenpalvelujen alue (ET) sekä luonnon 
monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue 
(luo). EV- alueen pohjoispuolella on olemassa 
oleva pientalovaltainen asuntoalue (AP), jota voi-
daan täydentää uusilla rakennuspaikoilla. Pohja-
vesialue (pv1) ulottuu osalle tätä aluetta. 

Nuutniemen jätevedenpuhdistamolta (ET) on uusi 
siirtoviemärivaraus (j) länteen kohti Summanjoen 
suuta ja edelleen Kotkaan. 

 
Hillon satama-alue muodostaa laajan yhtenäisen 
aluevarauksen kaupungin eteläosassa. Vasemmalla 
Paksuniemi, joka on sataman laajennusaluetta. 

Etelä-Poitsilan olemassa olevat pientalovaltaiset 
asuntoalueet (AP) laajenevat Mustavuoren tun-
tumassa. Kerrostalovaltainen asuntoalue (AK) kä-
sittää Marjarinteen nykyisen kerrostaloalueen. 
Helsingintien eteläpuolelle sijoittuvat myös lii-
kenteen palveluja varten varattu lähipalvelujen 
alue (PL) sekä kaksi julkisten palvelujen ja hal-
linnon aluetta (PY), joista pohjoisempi on nykyi-
sen koulun tontti. Valtatie 7:n ja maantie 170:n 
välinen kapeahko alue on merkitty pääosin pien-
talovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP). Helsingintien 
ja Syväsatamantien liittymä on merkitty eri-
tasoliittymänä. 

Satamaradan itäpuoli Jamilahdessa on pääosin 
pientalovaltaista asuntoaluetta (AP). Jamilahteen 
sijoittuvat myös kerrostalovaltainen asuntoalue 
(AK/s-2) ja rannassa julkisten palvelujen ja hal-
linnon alue (PY/s-2) Jamilahden kansanopistoa 
varten. Näillä alueilla on valtakunnallisesti tai 
seudullisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ar-
vo, maisemakuva tai kyläkuva. Alueen kulttuuri-
historiallisesti arvokas rakennuskanta ja ympäris-
tö säilytetään. Museovirastolle ja maakuntamuse-
olle on varattava mahdollisuus lausunnon antami-
seen yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä. 
Jamilahden kansanopiston päärakennuksena toi-
miva Poitsilan kartano on merkitty rakennussuo-
jelukohteena (kohde 61). Kotisaari on merkitty 
kokonaisuudessaan pientalovaltaiseksi asuntoalu-
eeksi (AP). Saaren länsipuolella on lähipalvelui-
den alue (PL), jossa sijaitsee kauppakeskus Itä-
väylä. 

Pitäjänsaaren alue on merkitty kokonaisuudes-
saan pientalovaltaisena asuinalueena (AP/s-1). 

Alue on valtakunnallisesti merkittävä ja sen arvo-
kas rakennuskanta ja ympäristö säilytetään. Mu-
seovirastolle ja maakuntamuseolle on varattava 
mahdollisuus lausunnon antoon yksityiskohtaisen 
suunnittelun yhteydessä. Valtatien pohjoispuoli-
set osat on lisäksi merkitty kaupunkikuvallisesti 
arvokkaaksi alueeksi (sk). Saaren vanhimmat ra-
kennukset ovat 1800-luvun alkupuolelta ja ympä-
ristö on säilyttänyt vanhalle pientaloalueelle luon-
teenomaiset piirteensä. 

Ison- ja Pienen-Vuohisaaren alueelle on merkitty 
lähivirkistysalueiden (VL) ja vesiliikenteen alu-
een (LV) lisäksi olemassa olevat lomarakennus-
paikat käsittävä loma-asuntoalue (RA). LV –alue 
kuuluu kaupunkikuvallisesti merkittävään aluee-
seen (sk).  

 
Ilmakuvassa Poitsilan risteysaluetta ja satamaan 
johtava tie. Vasemmassa reunassa Kotisaarta ja Ja-
milahden kansanopisto, oikealle jatkuu Poitsilan asun-
toalue. 

Alvar Aallon suunnittelema Petkeleen asuinalue 
on merkitty rakennuslainsäädännön nojalla suo-
jeltavaksi alueeksi (SR), joka on Maankäyttö- ja 
rakennuslain 42.1 §:n nojalla suojeltava alue. 
Maankamaran ja ympäristön luonnetta muuttavat 
toimenpiteet ovat alueella kielletty. Museoviras-
tolle varataan mahdollisuus lausunnon antamista 
varten. 

Vanhan Viipurintien eteläpuoli Pohjois-
Poitsilassa on pääosin pientalovaltaista asunto-
aluetta (AP), joka sisältää myös Leislahden kou-
lun alueen. Varaus julkisten palvelujen ja hallin-
non alueesta (PY) on Kurkitien varressa, jossa on 
mm. nykyinen Kurkitien päiväkoti. Kerrostalo-
valtainen asuntoalue (AK) käsittää nykyisen Rie-
kontien alueen ja sen laajennusalueet Suokallion-
tien varressa.  
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Helsingintien pohjoispuolen teollisuusvarauksina 
ovat Lavatien ja Suokalliontien välinen teolli-
suus- ja varastoalue (T) sekä Suokalliontien ja 
Salmenvirrantien väliin jäävä teollisuusalue, jolle 
ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä 
vaatimuksia (TY). Helsingintien eteläpuolella uu-
tena suurena teollisuusvarauksena on T/2 –varaus 
Ensontien varressa. 

Vanhan Viipurintien pohjoispuolella on pientalo-
valtaisia asuntoalueita (AP) ja pienehkö AK- va-
raus. Ruissalon alueella on kaupungin länsialueen 
merkittävin julkisten palvelujen keskittymä, joka 
käsittää liikunta- ja uimahallin, Vehkalahden kou-
lun, päiväkodin, kirjaston, Vehkalahtitalon ja jää-
hallin. Ruissalossa on myös Haminan lukion toi-
nen toimipaikka. Merkintänä on julkisten palvelu-
jen ja hallinnon alue (PY). Lisäksi alueelta löytyy 
varauksia yhdyskuntateknistenpalvelujen alueiksi 
(ET). 

Alueen pohjoisimmassa kärjessä E18 -tien linja-
uksen ja Suokalliontien muodostamassa kolmios-
sa, joka on linjattu uudelleen teiden liittymän 
osalta, on merkintä maatalousalueesta (MT) sekä 
palvelujen ja erikoiskaupan alueesta (P-1). 

Viheralueet muodostavat Ruissalon alueella 
asuinalueita ympäröivän yhtenäisen verkoston, 
jossa useat ulkoilureittivaihtoehdot ovat mahdol-
lisia samoin kuin liittyminen suurempiin viher-
aluekokonaisuuksiin Husulan ja Hillon suuntiin. 

Petkeleen alueella, Etelä-Poitsilassa, Suosillan-
mäellä ja Yläsuolla on useita luonnon monimuo-
toisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita (luo).  

Lepikkorannassa ja Hillossa sekä Pitäjänsaaressa 
on kohdemerkinnät muinaismuistolain (295/63) 
(295/63) rauhoittamista kiinteistä muinaisjään-
nöksistä, jotka koskevat kohteita 15 ja 28 (Pitä-
jänsaaren redutti, II maailmansodan aikainen 
Hamina-Taavetti –linja). 

Lisäksi Pitäjänsaaren Luotsipirtti, Poitsilan karta-
no, huvila Nuutniemessä ja Purjehdusseuran pa-
viljonki Isossa Vuohisaaressa LV-alueella on 
merkitty kohdemerkinnällä rakennussuojelukoh-
teiksi. 

A l u e  4 .  S u m m a  

Alue rajautuu lännessä kaava-alueen rajaan, poh-
joisessa Juurikorpi- Hamina-rataan, idässä E18-
tien uuteen linjaukseen (nykyinen vt 26) sekä 
Summan ja Poitsilan väliseen rajaan. Aluetta ja-

kavat pienempiin osiin valtatie 7 (E18-tie) ja 
maantie 117 (Helsingintie). 

Summanjoen laakso on suunnittelualueeseen kuu-
luvan itäpuoliskon osalta merkitty laajalti maise-
mallisesti arvokkaaksi alueeksi (ma), joka jatkuu 
aina pohjoiseen kaava-alueen rajalle asti. Laaja 
rajaus sisältää useita kyläalueita (AT) ja jokilaak-
son itäpuolen viljelyalueineen ja kulttuurimaise-
makokonaisuuksineen. Alueella on korkeat kult-
tuurihistorialliset arvot, joista olennaisen osan 
muodostaa Summanjoen suualueen pitkään jatku-
nut veneenveistoperinne. 

Summanjoen itärantaan on osoitettu väljää pienta-
loasumista kyläalueena (AT). Mikäli rakentamis-
paine tai muu vastaava syy edellyttää, kaupunki 
laatii alueelle yleiskaavaa yksityiskohtaisemman 
maankäytön suunnitelman. Osalla Summanjoen 
ranta-alueen kyläalueista on merkintä alueista 
jotka ovat valtakunnallisesti tai seudullisesti mer-
kittäviä kulttuurihistoriallisen arvon, maisemaku-
van tai kyläkuvan vuoksi (AT/s-2). Alueen kult-
tuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta ja ym-
päristö säilytetään. s-2- suojelumerkintä on myös 
kolmella Uuden-Summan pientalovaltaisella 
asuinalueella (AP/s-2). Alueen kulttuurihistorial-
lisesti arvokas rakennuskanta ja ympäristö säily-
tetään. Museovirastolle ja maakuntamuseolle on 
varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen yk-
sityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä. 

Varsinainen Summan taajama-alue Helsingintien 
eteläpuolella on pääosin pientalovaltaista asunto-
aluetta (AP). Pientaloalueita on laajennettu taa-
jama-alueen länsipuolella AP/1 Ajuksenkallion 
alueella (n. 25 ha). Uusi pientalovaltainen Sum-
man-Poitsilan asuntoalue AP/2 (n. 23 ha) sijoittuu 
pitkittäin pohjois-eteläsuunnassa Summan taaja-
man itäosaan. Koko alueella on kaksi laajaa poh-
jois-eteläsuuntaista pohjavesialuetta (pv1). Ajuk-
senkallion ja Summan-Poitsilan alueet kuuluvat 
suurimpiin uusiin asuntorakentamiseen varattui-
hin alueisiin kaava-alueella. 

Summan pientalovaltaisten alueiden keskellä on 
julkisten palvelujen ja hallinnon alue (PY), jossa 
sijaitsee Summan työväentalo. Asuinalueen kes-
kiosista on varattu alueita myös lähipalveluille 
(PL). Alueella sijaitsee tällä hetkellä mm. esikou-
lu Taikurinhattu, Uuden-Summan päiväkoti Sa-
tusiipi, Uuden-Summan koulu sekä vanhainkoti 
Hildankoti. Alakeskuksen palvelujen yhteydessä 
on myös kerrostalovaltaista asuntoaluetta (AK). 

Helsingintien ja E18 –tien välissä on nykyinen 
Summan koulu myös merkitty julkisten palvelu-
jen ja hallinnon alueeksi (PY). Koulun eteläpuoli-
selle retkeily- ja ulkoilualueelle (VR) sijoittuu 
mm. Summan Pirttilän pesäpallokenttä. 

Summan alueen etelä- ja kaakkoisosissa (Haan-
vuorentie) on yhteensä n. 57 ha varauksia teolli-
suusalueille (T, T/1). Stora Enson Summan teh-
taiden alue on merkitty teollisuus- ja varastoalu-
eeksi (T), jossa on otettu huomioon toimintojen 
laajentuminen pohjoiseen ja itään. Teollisuutta 
(T) on osoitettu myös Summan ja Neuvottoman 
rajalle Mäkelänkankaalle (n. 17 ha).  

Luonnonsuojelualueeksi (SL) on merkitty alue 
Kihlinkallion itäpuolelta, Itälahden rannalta. Alue 
varataan suojelualueeksi luonnonsuojelulain no-
jalla. 

Virkistysalueet (VL, VR) sijoittuvat siten, että 
yhdessä maa- ja metsätalousvaltaisten alueiden 
kanssa (M, MU) ne muodostavat yhtenäistä ul-
koilumaastoa ja suojavyöhykkeitä sekä mahdol-
listavat yhtenäisen ulkoilureitistön kiertävän alu-
etta.  

Summan tehdasalueelle kulkevat kaasujohdot (k) 
alueen läpi länsi-itäsuunnassa Summanjoen poik-
ki ja edelleen pohjois-eteläsuunnassa tehtaalle. 
Jätevesi- ja sähköjohto tulevat teollisuusalueelle 
alueen halki luoteis-kaakkoissuunnassa tarkaste-
lualueen eteläosassa. Vesijohto tehtaille kulkee 
Summanjoen pumppaamolta Vt7:n varresta noin 
kolmen kilometrin matkan tehtaille. 

Summanjoen eteläosassa ja Itälahden rannalla on 
yksittäisiä loma-asunnoille (RA) varattuja alueita. 

Aluetta koskee laajalti Seveso-direktiivin mukai-
nen konsultointivyöhyke (va). Direktiivi koskee 
vaarallisten aineiden aiheuttamien suuronnetto-
muusriskien torjuntaa. 

Alueella on useita kyläalueita (AT), joilla alue 
varataan erillispientaloista ja erillisistä pihara-
kennuksista muodostuvalle kyläasutukselle sekä 
maatilatalouteen liittyvälle rakentamiselle. Suu-
rimmat yhtenäiset kyläalueet ovat Sakissa. Nämä 
alueet perustuvat lähinnä olemassa olevaan kylä-
asutukseen sekä sen vähäiseen täydentämiseen. 

Summanjoen laakso on laajalta alueelta merkitty 
maisemallisesti arvokkaaksi alueeksi (ma). Itä-
länsisuunnassa alueen halki kulkee johtokatu, jos-
sa on 110 KV:n ja 20 kV:n johdot. 

Suuri osa osa-alueen pohjoisosista on maa- ja 
metsätalousvaltaista aluetta (M) olemassa olevine 
taloryhmineen. Laantinkulmalla ja osa-alueen 
keskiosissa on myös maa- ja metsätalousvaltaisia 
alueita, joilla on erityistä ulkoilun ohjaustarvetta 
(MU). 

E-18 -linjauksen ja uuden Summan liittymäalueen 
yhteyteen on muodostettu laaja palvelujen ja eri-
koistavarakaupan alue (P-1), yhteispinta-alaltaan 
n. 65 hehtaaria. P-1- alue varataan yksityisille 
palveluille ja liikennehakuisille, paljon tilaa vaa-
tivalle myynti- ja varastotoiminnalle sekä erikois-
tavarakaupalle, joihin voi sijoittua seuraavia 
myyntitiloja: maatalouskauppa, puutarha-alan 
kauppa, moottoriajoneuvojen kauppa, moottori-
ajoneuvojen tarvikekauppa, venekauppa, matkai-
luvaunujen kauppa, huonekalukauppa, sisustus-
tarvikekauppa, rautakauppa, rakennus-
tarvikekauppa, kodintekniikan kauppa. Alueelle 
ei saa sijoittaa päivittäistavarakaupan myymälää.  

P-1- alueeseen liittyy idässä olemassa olevan 
Lankamalmin teollisuusalueen ympärille rakentu-
va teollisuusalue (T). Risteysalueeseen liittyy 
E18-tien kaakkoispuolella suojaviheralue, joka on 
varattu kaupungin tarpeisiin (EV/k). Pohjavesi-
alue (pv) kulkee alueen läpi pohjois-
eteläsuunnassa. E18-tien luoteispuolen T- ja P-1 
alueiden läpi kulkee tulevan E18-tien uusi rin-
nakkaistielinjaus Summasta Husulaan. 

Alueen koillisosissa on laajat urheilu- ja virkis-
tyspalveluiden alueet (VU), jossa on laaja ulkoi-
lureitistö, joka liittyy myös laajempaan ulkoi-
lualueverkostoon ja mm. pohjoiseen retkeily- ja 
ulkoilualueeseen (VR) (ks. alue 5).  

Rautatien molemmin puolin Summanjoen itäran-
nalla on maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla 
on erityisiä ympäristöarvoja. Alueella ei saa koh-
dentaa toimenpiteitä, jotka vaarantavat paikan eri-
tyisiä luonnon ja kulttuurihistorian arvoja (MY). 

Alueella on monin paikoin luonnon monimuotoi-
suuden kannalta erityisen tärkeitä alueita (luo), 
joita koskevat suunnitelmat on lähetettävä alueel-
liseen Ympäristökeskukseen lausuntoa varten. 
Tällaisten arvokkaiden luonnonalueiden esiinty-
miä on mm. Vt 7:n pohjoispuolella Summanjoen 
varrella ja Summan uuden liittymäalueen tuntu-
massa sekä etelässä T/1-alueella.  

Alvar Aallon suunnittelema sanomapaperitehdas 
(V 3) on merkitty suojelukohteena ja Petkeleen 



26 
 
asuinalue (V4) rakennuslainsäädännön nojalla 
suojeltavana alueena. 

Alueella on myös merkintöjä muinaismuistolain 
(295/63) rauhoittamista muinaisjäännöksistä 
(kohteet 2 ja 8). Suojelukohteet ja muinaisjään-
nöskohteet on listattu selostuksen kohdassa 4.1.6. 

 

A l u e  5 .  H u s u l a  j a  S a l m e n k y l ä  

Osa-alue rajautuu lounaassa satamarataan, luo-
teessa, pohjoisessa ja idässä kaava-alueen ulkora-
jaan. Etelässä alue rajautuu Kirkkojärveen ja itäi-
sen kantakaupungin rajaukseen. Alue käsittää 
myös Salmenkylän alueen rajautuen Suokallion-
tiehen. 

Alueen läpi kulkee E18-tien uusi linjaus ns. poh-
joisen vaihtoehdon eli seutukaavassa esitetyn va-
rauksen mukaisesti, jossa on kolme tunnelivara-
usta. Valtatie 26 on merkitty pohjoisosiltaan ny-
kyisen linjauksen mukaisesti E18- tien erottua 
itään sen maastokäytävästä Husulassa. Muita 
pääväyliä ovat Salmenkylästä Husulaan kulkeva 
Mullinkoskentie- Kouvolantie- Husupyölintie eli 
Maantie 371, paikallistie 14685, joka kulkee alu-
een halki luode-kaakkoissuunnassa sekä pohjois-
eteläsuuntainen Husulantie (paikallistie 14675). 
Alue rajautuu itä-länsisuuntaiseen Vaalimaan-
tiehen (nykyinen E18-tie), joka liittyy idässä E18-
tiehen tulevassa Lelun eritasoliittymässä. 

Kirkkojärvi on merkitty luonnonsuojelu- (SL) ja 
Natura-alueeksi (nat). Kirkkojärven länsipuolella 
Salmenkylässä on lisäksi kaksi Natura-varausta ja 
Kirkkojärven pohjoispäässä Saunaniemessä yksi 
varaus, joka sisältyy Kirkkojärven suurempaan 
Natura-alueeseen. SL- alueelle tullaan muodos-
tamaan luonnonsuojelulain mukainen suojelualue. 

Husulan kohdalla E18 -moottoritie kulkee tunne-
lissa n. 500 metrin matkan. Tien molemmin puo-
lin on hautausmaa-alue (EH). Husulan alueen 
pääväylänä on luode-kaakkoissuuntainen Husu-
pyölintie eli Kapakkamäentie. Pohjavesialue (pv) 
sijoittuu tien alkuosan molemmin puolin. Osa-
alueen halki kulkee Kirkkojärven kautta Mullin-
koskeen laskeva Pyölinjoki. Husulan luoteispuo-
lelle on myös merkitty ratavaraus pohjoiseen me-
nevälle Heli- ratayhteydelle (Hamina – Luumäki). 
Husupyölintien varrella on pientalovaltaisia asun-
toalueita (AP), jotka tukeutuvat olemassa olevaan 
asutukseen niitä täydentäen. Husulan keskustaan 

merkitty kerrostalovaltainen asuntoalue (AK) 
vastaa alueen nykylaajuutta.  

Suurimmat yhtenäiset kyläalueet (AT) ovat Hu-
supyölissä, Husulassa Husulantien, Makasiinin-
tien ja Rentukkatien varrella sekä Töytärissä Töy-
tärintien varrella. Lisäksi on suuri määrä yksittäi-
siä kyläaluemerkintöjä. Eniten uudisrakentamis-
alueita sisältävät AT- varaukset ovat Kapakkamä-
entien varrella alueen länsiosassa. Osa-alueen 
keskiosassa oleva Murronmäen alue on Husulan 
AP- alueista ainoa, joka sisältää laajoja uudisra-
kentamisalueita (n. 20 ha). Pienempi vajaan 3 
hehtaarin uusi pientalovaltainen asuntoalue (AP) 
on merkitty Makasiinitien läheisyyteen liittyen 
olemassa olevaan kyläalueeseen. Tällä kyläalu-
eella on merkitty myös lähipalvelujen alue (PL) 
olemassa olevien palveluiden kohdalle. 

Husulan palvelualueen muodostavat Töytärintien 
ja Husupöylintien kolmiossa olevat lähipalvelui-
den alue (PL) sekä julkisten palvelujen ja hallin-
non alueet (PY), joihin sijoittuvat olemassa olevat 
päivittäistavarakauppa-, päiväkoti- ja koulupalve-
lut. Pienempi lähipalveluiden aluevaraus (PL) on 
Töytärin risteyksen tienoilla Vt 26:n varressa alu-
een pohjoisrajalla. 

Osa-alueella sijaitsevat suunnittelualueen laajim-
mat maatalousalueet (MT), jotka sijoittuvat joki-
laaksoihin asutuksen reunoille, metsäisemmillä 
alueilla merkintä on maa- ja metsätalousvaltainen 
alue (M). Vehkajoen rannat on varattu suurim-
malta osalta maatalousalueiksi (MT). Lisäksi 
Vehkajoen varrelle on merkitty kaksi loma-
asuntoaluetta (RA). Husulan asutustiivistymän 
reunoilla on lähivirkistysalueita (VL). ja Husulan 
urheilukentän alueella urheilu- ja virkistyspalve-
luiden alue (VU). Kyläasutuksen pohjoispuolella 
on kolme maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, 
joilla on erityistä ulkoilun ohjaustarvetta (MU). 
Husulan alueelle keskittynyt kauppapuutarhatoi-
minta sijoittuu maatalousalueille (M, MT). 

Rakennuslainsäädännön nojalla suojeltava alue 
(SR) Husulassa on Vehkalahden kotiseutumuseo, 
joka sijaitsee vuonna 1871 perustetussa Vehka-
lahden ensimmäisessä kansakoulussa vanhalla 
kylänpaikalla Kustaanmäellä. Samaan kyläkoko-
naisuuteen kuuluvat myös viljamakasiini ja Husu-
lan seurantalo. 

Nykyisen rautatien ja tulevan Heli-radan risteys-
alueelle sijoittuu laaja yhtenäinen työpaikka-alue 
(n. 142 ha), joka on varattu Husulan maaliikenne-

keskukselle. Kaavamerkintänä on T/3. Alue muo-
dostaa sataman ohella laajimman yhtenäisen lo-
gistiikka-aluevarauksen kaava-alueella. 

Tulevan E18- tien eteläpuolella Mullinkoskentien 
varsialueet ovat pääosin AP-alueita, joiden raja-
ukset vastaavat nykytilannetta. Asuinalueita jä-
sentävät useat VL-alueet. Korventien tuntumassa 
on täydentyvä kyläalue (AT). Olemassa oleva 
kauppapuutarha sekä muutama muu yksittäinen 
alue on merkitty maa- ja metsätalousvaltaisena 
alueena (M). Asumisen laajentumisalueita ovat n. 
4 hehtaarin laajuinen Tompurinmäen alue Tom-
purin tilan pohjoispuolella alueella sekä AP- alu-
eet Salmenvirrantien varressa ja Takkaniemessä. 
Takkaniemessä on lisäksi varaus kerrostalovaltai-
selle asuntoalueelle (AK). Osa-alueella on myös 
AT-varauksia, joissa voidaan toteuttaa vähäistä 
lisärakentamista. 

Rakennussuojelukohteiksi on merkitty mm. Sep-
pälä (V 8), Salmen silta (V 9), rautatiesilta (V 
10), Takkaniemi (V 11), Tompurin tila (V 12) ja 
kappalaisen pappila Suomalainen (V 13). Mui-
naisjäännöksenä on merkitty mm. Linnamäki 
(kohde V 7) ympäristöineen ja Kiilimäki. 

Salmenvirran länsiranta on varattu Salmen sillan 
alapuolella lähivirkistysalueeksi (VL) ja vesilii-
kenteen alueeksi (LV) olemassa olevan vene- ja 
uimarannan kohdalla. Myös Takkaniemen kärjes-
sä on vesiliikenteen alue (LV).  

Salmenkylän länsipuoliset virkistysalueet muo-
dostavat verkostoa asuinrakentamisen ympärille 
ja yhtyvät laajempiin ulkoilureittikokonaisuuk-
siin. Rata-alueen molemmin puolin Takkaniemes-
sä on jätetty suojaviheralue (EV). Nykyiselle teol-
lisuusalueelle (TY) Suokalliontien varrella on 
pieni lisävaraus, joka liittyy rata-alueeseen. Ole-
massa oleva pienjäteasema on merkitty kaavaan 
yhdyskuntateknisten palvelujen alueena (ET). 
Myös Kiilinmäen toisella puolen, radan varressa 
on ET -merkintä. 

Heijarinmäki, Pampyöli, Lalunmäki, Holsveri ja 
Haru muodostavat suunnittelualueen koillisosan, 
jonka läpi pohjois-eteläsuunnassa kulkee Kirkko-
järvi -niminen paikallistie 14685. Tien molemmin 
puolin on merkitty pitkä nauhamainen kyläalue 
(AT/s-2), joka Puonninmäen kohdalla ulottuu 
Kirkkojärven rantaan saakka. Nämä kyläalueet 
Töytärissä, Rinkinmäesssä ja Puonninmäessä 
ovat myös alueita jotka ovat valtakunnallisesti tai 
seudullisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisen 

arvon, maisemakuvan tai kyläkuvan vuoksi 
(AT/s-2). Paikallistien varteen sijoittuneet kolme 
kylää Töytäri, Sivatti ja Pampyöli muodostavat 
nauhamaisen kylärakenteen vaihtelevassa ja ehe-
ässä maisemakuvassa. Kyläalueita on myös suu-
rempina alueina Sivatin ja Haralinmäen alueilla, 
sekä yksittäisinä ympäri osa-aluetta. Haralinmäen 
alueella kyläalue jatkuu uutena pientalovaltaisen 
asuinalueena AP/3 Kirkkojärven rannalle. Pam-
pyölin Nopasenmäen alue on koko kaava-alueen 
suurin uusi pientalovaltainen asuinalue AP/4, jo-
ka liittyy olemassa oleviin kyläalueisiin (AT). 
Alueiden keskelle ja ulkopuolelle jää maa- ja 
metsätalousvaltaiset alueet (M). Saunaniemessä 
Kirkkojärven pohjoisrannalla on pieni AT-alue, 
jossa voidaan suorittaa vähäistä täydennysraken-
tamista.  

Alueen halki kulkee pohjois-eteläsuunnassa vara-
us sähköjohdolle ja itä-länsisuunnassa kaasujoh-
don varaus. 

Palvelujen osalta Kirkkojärven koillispuolinen 
alue tukeutuu pääasiassa Husulaan ja keskustaan. 
E18 -tien eteläpuolella on julkisten palvelujen ja 
hallinnon alue (PY) nykyisen Kirkkojärven kou-
lun kohdalla. Tällä kohtaa E18- tiessä on n. 200 
metrin pituinen tunnelivaraus. 

Tulevan Lelun eritasoliittymän ympärille on mer-
kitty maa- ja metsätalousvaltainen alue, joka on 
tämän käyttötarkoituksen rinnalla myös työpaik-
ka-alueen reservialue (M-2), ns. Lelun työpaikka-
alue. Tämä on koko kaava-alueen suurin yhtenäi-
nen uusi työpaikka-aluevaraus. 

Marinmetsässä E18 -tien linjaukseen rajautuen on 
maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on eri-
tyistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU); alueelle 
sijoittuu kuntorata ja ulkoilureitti. Muilta osin 
metsäalueet on merkitty pääosin normaaleina 
maa- ja metsätalousvaltaisina alueina (M). Maata-
lousalueita (MT) on mm. Kolsilan, pampyölin, 
Harun ja Lelun alueilla.  

Osa-alueella on useita merkintöjä luonnon moni-
muotoisuuden kannalta erityisen tärkeistä alueista 
(luo). 
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6. YLEISKAAVAN VAIKUTUKSET 

6.1. Tutkimukset ja selvitykset, arvioin-
timenetelmä 

Yleiskaavassa esitettyjen alueiden toteuttaminen 
aiheuttaa aikanaan Haminan kaupungin alueella 
ja välillisesti Etelä-Kymenlaaksossa ainakin seu-
raaviin tekijöihin merkittäviä (MRA 17 §) muu-
toksia ja vaikutuksia: 

 yhdyskuntarakenteeseen ja -talouteen 
 rakennettuun ympäristöön ja luontoon 
 maisemaan ja kaupunkikuvaan 
 liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 
 terveyteen ja sosiaalisiin oloihin 
 kulttuuriympäristöön 

Yllä lueteltuja vaikutuksia on arvioitu suunnitte-
lun eri vaiheiden yhteydessä. Arvioinnin periaat-
teet on määritelty osallistumis- ja arviointisuunni-
telmassa. Tämä yleiskaavaselostus sisältää yleis-
kaavaluonnoksen vaikutusten arvioinnin. Arvi-
ointia tarkennetaan tarpeellisilta osin kaavaehdo-
tusta laadittaessa.  

Arvioinnin tarkoituksena on tunnistaa yleiskaava-
ratkaisujen ympäristöllinen merkitys, parantaa 
tehtävien ratkaisujen laatua sekä havainnollistaa 
osallisille ja päättäjille yleiskaavan sisältöä. 

6.1.1. Tutkimukset ja selvitykset 
Keskeisimpiä arvioinnissa käytettyjä tutkimuksia 
ja selvityksiä ovat: 

 Haminan yleiskaavan luontoselvitys (2003 ja 
2004) 

 Haminan liikennesuunnitelma (2004) 
 Haminan meluselvitys (2003) 
 Yleiskaavan maisemaselvitys (2003) 
 Valtatien 7 (E 18) parantaminen Haminan kohdal-

la, Yleissuunnitelma (2005) 
 Kulttuurihistorialliset inventointitiedot 

6.1.2. Arviointimenetelmät 
Arvioinnin tarkoituksena on selvittää vaihtoehto-
jen myönteisiä ja kielteisiä ominaisuuksia (tavoi-
teltavat ja haitalliset vaikutukset). Vaikutusten 
arvioinnissa on otettu huomioon alueidenkäytön 
suunnittelujärjestelmään sisältyvä asteittain tar-
kentuvan suunnittelun periaate. Vain osa yleis-
kaavan aluevarauksista ja alueidenkäytön periaat-
teista voidaan määritellä yksiselitteisesti. Siksi 

yleiskaavassa osoitettavat alueidenkäyttöratkaisut 
voivat toteutua monilla kaavamerkinnän ja siihen 
liittyvän määräyksen mahdollistamilla vaihtoeh-
toisilla tavoilla. Vaikutusten arvioinnissa on tut-
kittu, mitä myönteisiä ympäristövaikutuksia 
yleiskaavan toteuttamiseen liittyy (yleiskaavan 
tavoitteet), millä ehdoilla yleiskaavassa esitetyt 
ratkaisut ovat toteuttamiskelpoisia ja millaisia 
merkittäviä haitallisia vaikutuksia voi aiheutua. 
Arvioinnin yhteydessä on tutkittu myös vaikutuk-
siin liittyviä epävarmuustekijöitä sekä haittojen 
lieventämismahdollisuuksia. 

Vaikutusten arvioinnin avulla on tarkoitus ha-
vainnollistaa yleiskaavan ominaisuuksia osallisia 
ja päättäjiä silmälläpitäen. Vaikutukset selvitettiin 
kestävän kehityksen ulottuvuuksiin ryhmiteltyinä 
kokonaisuuksina: 

 ekologiset vaikutukset (esim. luontotekijöihin liit-
tyvät erityisarvot) 

 taloudelliset vaikutukset (esim. kunnallistekniset 
kustannustekijät) 

 sosiaaliset vaikutukset (esim. vaikutukset palvelui-
hin) 

 kulttuuriset vaikutukset (esim. alueen historialliset 
erityispiirteet)  

Menetelmän avulla on pyritty löytämään vastauk-
sia erityisesti siihen, toteuttaako kaavaratkaisu 
kokonaisuudessaan kestävää kehitystä.  

 

 
Vaikutusten arvioinnin periaate 

 

Tärkeimpien vaikutusten tunnistamisen apuna 
käytettiin MRL 39 §:ssä määriteltyjä yleiskaavan 
sisältövaatimuksia ja niistä johdettuja vaikutuk-
siin liittyviä kysymyksiä. 

6.1.3. Epävarmuustekijät 
Kaavan toteutumiseen liittyy aina epävarmuus 
mm. asukaspohjan kehitykseen liittyvän epävar-
muuden takia. Yleiskaavan laatimisessa oletukse-
na on asukasmäärän vuosittainen kasvu 50 henki-
löllä. Mikäli asukasluku kääntyykin laskuun tai 

kasvaa vähemmän, ei esim. kaikkien asuinalueva-
rausten toteutuminen ole todennäköistä. 

Yleiskaavassa keskitytään laaja-alaisten ratkaisu-
jen esittämiseen eikä kaavatasosta ja kaavan tar-
koituksesta johtuen voida ottaa kantaa tarkempiin 
ratkaisuihin aluevarausten sisällä. Tämän takia 
alueiden jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää eri-
tyisesti huomiota aluevarausten sisäisen raken-
teen toteuttamiseen. Useat ristiriidat voidaan rat-
kaista tarkemmassa suunnittelussa. Esimerkiksi 
AP-alueella sijaitsevan luontokohteen säilyminen 
ratkaistaan tarkemmassa suunnittelussa, usein 
asemakaavoituksen yhteydessä. 

6.2. Vaikutukset luonnonympäristöön/ 
ekologiset vaikutukset 

Luontokohteet 

Kaavassa osoitetuista uusista rakentamisalueista 
Lelun teollisuusalueella on useita paikallisesti 
merkittäviä luontokohteita sekä kaksi todennä-
köistä liito-oravan pesimäympäristöä. Vastaavia 
kohteita esiintyy myös muualla kaupungin alueel-
la. Luontokohteet ovat kallioympäristöjä, sini-
vuokkoesiintymiä sekä kaksi metsälain kohdetta. 
Alue on osaksi huuhkajan reviiriä ja alueella on 
kaksi hiirihaukkareviiriä ja yksi viirupöllöreviiri. 
Alueen luonne tulee muuttumaan moottoritien ra-
kentamisen myötä. Jatkosuunnittelussa tulee pyr-
kiä säilyttämään keskeisiä luontokokonaisuuksia 
rakentamisalueiden ulkopuolella.  

Suojelualueet 
Yleiskaavassa on otettu huomioon omina alueva-
rauksinaan Natura 2000 –verkoston kohteet sekä 
luonnonsuojelualueet ja luonnonsuojeluohjelmien 
kohteet. Ko. kohteisiin rajautuen ei ole myöskään 
osoitettu uutta maankäyttöä, jolla voisi olla haital-
lisia vaikutuksia luonnonarvoihin. Täydennysra-
kentamisen osalta on tarkemmassa maankäytön 
suunnittelussa huomioitava vihervyöhykkeen säi-
lyminen Natura 2000 -alueiden ja asuinalueiden 
välissä. 

Kasvilajit 
Alueella esiintyvien erityisesti suojeltujen kasvi-
lajien esiintymät ovat pienialaisia. Esiintymät si-
jaitsevat pääasiassa SL-, MU- tai VL-alueilla. 
Erittäin uhanalaista suolapunkaa kasvaa Hillon-
lahden suuosassa, joka on osittain varattu T-
alueeksi. Esiintymän säilymisestä tulee huolehtia 
tarkemmassa maankäytön suunnittelussa. 

Alueella on lisäksi lukuisa määrä muita uhanalai-
sia lajeja, joiden esiintymät sijaitsevat pääasiassa 
rakentamisalueiden ulkopuolella. Rakentamisalu-
eilla sijaitsevien esiintymien säilyttäminen on 
mahdollista tarkemman suunnittelun yhteydessä. 

Eläinlajit 
Linnustollisesti arvokkaimmat alueet sisältyvät 
Natura 2000 –verkoston kohteisiin. Muita merkit-
täviä linnustoalueita ovat Itälahti, Savilahti, Kar-
jalansaari, Kirkkojärven pohjoiset niityt ja Husu-
lan pellot. Linnustollisesti arvokkaille metsä- ja 
peltoalueille ei ole osoitettu laajoja uusia raken-
tamisalueita. 

Kansallinen kaupunkipuisto 
Yleiskaavan tavoitteisiin oli kirjattu kansallisen 
kaupunkipuiston ajatus. Se muodostuisi kahdesta 
Natura- ja lintuvesialueesta (Kirkkojärvi ja Lu-
pinlahti) sekä niiden väliin sijoittuvasta valtakun-
nallisesta merkittävästä linnoituskaupungin alu-
eesta. Suunnittelun kuluessa ajatuksesta luovut-
tiin ainakin toistaiseksi, koska hoito- ja käyttö-
suunnitelmat ovat Natura-alueilla keskeneräiset. 
Myös varuskunta- ja linnoitusalueen suunnittelu-
tilanne on muuttumassa. Käynnissä on varuskun-
ta-alueen kaavamuutos ja Luonto linnoituksessa –
projekti. Siinä selvitetään monimuotoisen luon-
non palauttamista ja hoitoa vallialueella. 

Ekologiset yhteydet 
Kaavassa osoitetut uudet rakentamisalueet eivät 
katko ekologisia yhteyksiä. Merkittävin este on 
ohikulkutien linjaus. Ohikulkutien estevaikutusta 
lieventävät kuitenkin Husulan vihersilta ja Kolsi-
lan tunneliratkaisu, joiden kautta ekologiset yh-
teydet säilyvät. Uudet rakentamisalueet kaventa-
vat paikoin viheryhteyksiä. 

Yhteenveto 
Kaavassa osoitetuilla uusilla rakentamisen alueil-
la ei ole luonnon monimuotoisuutta vähentäviä 
vaikutuksia. Pääosin uudet rakentamisen alueet 
sijoittuvat olemassa olevan kaupunkirakenteen 
tuntumaan eivätkä näin ollen pilko merkittävästi 
yhtenäisiä luonnonalueita. Yksittäisten luonto-
kohteiden osalta haitallisten vaikutusten estämistä 
tai lieventämistä tulee selvittää tarkemman jatko-
suunnittelun yhteydessä erityisesti Lelun työpaik-
ka-alueen osalta. 

Uudet rakentamisen alueet eivät katkaise nykyisiä 
viheryhteyksiä ja ne sijoittuvat pääasiassa kau-
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punkirakennetta eheyttävästi, jolloin viheralueet 
eivät merkittävästi pirstoudu.  

Pohjavedet 
Kaavassa on esitetty pohjaveden muodostumis-
alueet rajauksella, Suoja-alueita ei ole esitetty. 
Pohjavesialueille ei ole annettu erityisiä määräyk-
siä. I-luokan pohjavesialueelle on osoitettu uutena 
varauksena laaja P-1 alue sekä osittain T-alue uu-
den ohitustien länsipään liittymän luona. P-1 -
alueen määräyksissä ei ole asetettu rajoituksia 
pohjaveteen liittyen. P-1 -alueen toteuttaminen 
edellyttää keskimääräistä suurempia investointeja 
mm. pohjavesisuojauksen ym. takia. Pohjaveden 
pilaantumisriskiä aiheuttavia toimintoja ei tulisi 
osoittaa alueelle. Mikäli alueella tehdään mittavia 
päällystyksiä, voi tällä olla haitallisia vaikutusta 
myös pohjaveden muodostumiseen.  

Pintavedet 
Kaavalla ei ole erityisiä vaikutuksia pintavesiin. 
MT-alueiden määräyksien voidaan katsoa edistä-
vän pintavesien suojelua, koska määräykset estä-
vät viljelysalueilta tulevan veden johtamisen suo-
raan vesistöön. Määräys on kuitenkin luonteel-
taan suositus, sillä velvoittavat ohjeet antaa pai-
kallinen ja alueellinen maatalousviranomainen. 

6.3. Taloudelliset vaikutukset 
Haminan kaupunki lisää vetovoimaisuuttaan kas-
vualojen yritysten sijaintipaikkana vahvistamalla 
alueella jo olevien yritysten toimintaedellytyksiä 
ja mahdollistamalla uusien yritysten sijoittumisen 
alueelle.  

Haminan kaupungin ja Vehkalahden kunnan yh-
distyminen tehostaa seudun yhteisen elinkeino-
strategian toteuttamista ja projektitoimintaa sekä 
mahdollistaa myös maaseutuelinkeinojen kehit-
tämisen ja palvelujen keskittämisen. 

Kaupungin talouden vakauden pohjana on elin-
keinopolitiikan voimavarojen yhdistäminen. Yh-
teinen yhdyskuntarakenteen suunnittelu ja maa-
politiikka sekä omat energiayhtiö ja satamayhtiö 
tukevat alueen menestystä elinkeinopoliittisten 
tavoitteiden toteuttamisessa. 

Yleiskaavassa osoitetut asumisen ja yritystoimin-
nan reservialueet sijaitsevat suurimmaksi osaksi 
yksityisomistuksessa olevilla alueilla. Asunto- ja 
elinkeinotoimen tukeminen riittävällä, monipuoli-

sella ja kohtuuhintaisella tonttitarjonnalla edellyt-
tää riittävää, oikea-aikaista, ensisijaisesti vapaa-
ehtoisuuteen perustuvaa maanhankintaa valituilla 
painopistealueilla. Näin turvataan myöhemmin 
tapahtuvan, omistuksesta riippumattoman yksi-
tyiskohtaisen kaavoituksen onnistuminen ja maa-
keinottelun estäminen sekä maanomistajien yh-
denvertaisuusperiaatteen toteuttaminen. Tavoit-
teena tulee olla asemakaavoitetun maan hyödyt-
tömän- ja vajaakäytön estäminen mitoittamalla 
painopistealueet mahdollisimman reaalisesti tar-
vetta vastaaviksi. Maanhankinnan ja yhdyskunta-
tekniikan investointien rahoituksen turvaaminen 
jatkossa on tärkeää. 

6.4. Sosiaaliset vaikutukset 
Yleiskaava toteuttaa valtuuston hyväksymiä ta-
voitteita niiltä osin kuin ne ovat yleiskaavoituk-
sella ratkaistavissa. Uudet asumisen aluevarauk-
set ja asuinalueiden täydennysrakentaminen mah-
dollistavat ennustetun asukasmäärän kasvun. Uu-
det, monimuotoiset asuinalueet liittyvät nykyi-
seen kaupunkirakenteeseen, mikä tukee nykyisten 
palvelujen kehittämistä ja monipuolistaa Hami-
nan tarjoamia asumismahdollisuuksia nykyisille 
ja uusille asukkaille. Työssäkäynnin osalta yleis-
kaava tukee Haminan elinkeinoelämän kehittä-
mistä ennen kaikkea satamaan ja siihen liittyvien 
aluevarausten kautta. Tällä on todennäköisesti 
myönteinen vaikutus Haminan kaupunkiseudun 
työllisyyteen. 

Asuinalueiden elinolot ja viihtyvyys 
Uudet työpaikka- ja teollisuusalueet on sijoitettu 
pääliikenneväylien tuntumaan asutuksesta sivuun. 
Näin ollen esimerkiksi teollisuus ei heikennä 
asuinalueiden viihtyvyyttä. Hillon satama- ja teol-
lisuusalueen läheisyyteen ei ole osoitettu uusia 
asuinalueita, joten asutuksen ja teollisuuden välil-
le ei synny uusien alueiden osalta ristiriitaa. 

Sataman lähialueelle ei siis tuoda uutta asutusta 
vaan päinvastoin vanhaa asutusta poistetaan sa-
taman vaikutuspiiristä. Kaupunki pyrkii ostamaan 
sataman ja Summan tehtaiden vaikutuspiirissä 
olevat asuinkiinteistöt vapaaehtoisin kaupoin. 
Uusia kesämökkitontteja ei näiden vaikutuspiiriin 
kaavoiteta mutta Summassa Itälahden pohjukassa 
oleva yksi loma-asuntotontti säilyy. Myös Vuohi-
saari säilytetään loma-asuntoalueena maanomista-
jien toivomuksesta. Melu otetaan huomioon yksi-
tyiskohtaisia kaavoja laadittaessa. 

Husulan alueen taajamarakenne eheytyy ohikul-
kutien tunneliratkaisun myötä, jolloin nykyisen 
valtatien estevaikutus poistuu. 

Uudet asuinaluevaraukset sijoittuvat olemassa 
olevaan rakenteeseen tai sen yhteyteen, jolloin 
uudet asuinalueet eivät edellytä uusien joukkolii-
kennereittien toteuttamista. Lelun M-2 –alueelle 
ei ole järjestettyä joukkoliikennettä, joka voi olla 
tarpeen mikäli aluevaraus toteutuu. Vuoroliiken-
teen linja-autot kulkevat Haminan keskustan 
kautta ohitustien toteuttamisen jälkeenkin. 

Uusien asuinalueiden toteuttamisella ei ole mer-
kittävää vaikutusta olemassa olevien asuinaluei-
den imagoon ja identiteettiin. Nykyisten asuin-
alueiden täydennysrakentamisella voidaan tukea 
niiden elinvoimaisuutta ja palvelurakenteen säi-
lymistä sekä parantaa lähiympäristön laatua. 

Palvelujen saatavuus 
Yleiskaava tukee Haminan keskustan kehittämis-
tä kaupungin tärkeimpänä palvelukeskittymänä. 
Ohikulkutien toteutuessa liikenteen aiheuttamat 
melu- ja estehaitat vähenevät. Tämä parantaa 
mahdollisuuksia kehittää ydinkeskustasta ha-
minalaisten ja kaupunkiseudun asukkaiden yh-
teistä ”olohuonetta” sosiaalisen kanssakäymisen 
alueena. Uusien asuinalueiden kytkeminen nykyi-
seen kaupunkirakenteeseen luo lisäksi edellytyk-
siä tukea lähipalveluita ja parantaisi siten asuin-
alueiden viihtyisyyttä ja palvelujen saatavuutta 
etenkin autottomien näkökulmasta.  

Liikenne ja liikkumismahdollisuudet 
Merkittävin yleiskaavaan sisältyvä liikennejärjes-
tely on Vt 7:n uuden linjauksen toteutuminen. 
Nykyinen valtatie palvelee jatkossa Haminan 
keskustaan ja sen lähialueille suuntautuvaa lii-
kennettä. Moottoritien rakentaminen poistaa E18-
tien ainoan kaupungin läpimenon ja täydentää 
samalla Haminan kohdan osaksi yhtenäistä moot-
toritietä, jolla liikenteen sujuvuus on turvattu. 
Moottoritie parantaa huomattavasti kansainväli-
sen, valtakunnallisen ja seudullisen liikenteen su-
juvuutta, toimintavarmuutta ja matka-aikojen en-
nustettavuutta Haminan seudulla. Tie tarjoaa hy-
vän palvelutason huomattavasti ennustettua suu-
remmillekin liikennemäärille ja lyhentää etenkin 
Haminan läpimenevän liikenteen matka-aikaa.  

E18- tien järjestelyt turvaavat hyvät yhteydet pää-
teiltä Haminan satamaan, tavaraterminaaleihin ja 

tärkeille työpaikka-alueille. Liittymäjärjestelyillä 
vaikutetaan erityisesti raskaan liikenteen kulku-
olosuhteisiin niin, että sujuva moottoritiereitti tu-
lee houkuttelevaksi. Vt 26:n suunnan vilkkaalle 
raskaalle liikenteelle uusi moottoritie luo sujuvat 
ja tasalaatuiset ajo-olosuhteet. Summan ja Lan-
kamalmin järjestelyillä pyritään ohjaamaan 
Summan tehtaiden liikenne uuden Satamatien 
kautta Poitsilan eritasoliittymään. Se parantaa 
asuinmukavuutta Summan alueella, kun raskas 
liikenne poistuu paikallistieltä. 

Vt 7 uuden linjauksen luoteispuolelle sijoittuva 
rinnakkaisväylävaraus parantaa Husulan ja Sum-
man välisiä yhteyksiä ja vähentää E18- tien este-
vaikutusta. Samalla se vähentää lyhytmatkaisen 
liikenteen tarvetta poiketa E18- tielle.  

Kaavaan sisältyvät uudet kokoojakatuvaraukset 
palvelevat uusien alueiden omia liikennetarpeita 
eikä niillä ole merkittävää vaikutusta kaupungin-
osien välisiin yhteyksiin.  

Liikenteen sujuvuuden parantuminen nykyisellä 
valtatiellä ja keskustan katujaksolla parantaa 
myös joukkoliikenteen sujuvuutta ja aikataulujen 
pitävyyttä. 

Paikallisen auto- ja kevytliikenteen yhteydet säi-
lyvät pääosin nykyisellään ja niitä täydennetään 
moottoritien rinnakkaistiejärjestelyillä ja uusilla 
kevyen liikenteen väylillä sekä risteyssilloilla. 
Haminan keskustan kehittäminen jalankulkupai-
notteisena alueena nostaa kävelyn ja kevyen lii-
kenteen statusta liikkumismuotona.  

Turvallisuus ja terveys 
Päiväkotien, koulujen tai sosiaali- ja terveyspal-
veluja tuottavien toimintojen läheisyyteen ei ole 
osoitettu teollisuusalueita tai muita toimintoja, 
joista voisi aiheutua riskejä.  

Kevyelle liikenteelle on osoitettu uusi väylä Vil-
niemeen, mikä parantaa Vilniemen yhteyttä kes-
kustaan ja liikenneturvallisuutta. Tervasaaren 
aluevaraus mahdollistaa vetovoimaisten virkistys- 
ja ulkoilutoimintojen toteuttamisen keskustan 
tuntumaan. Ohikulkutien rakentaminen parantaa 
kevyen liikenteen olosuhteita uusien kevyen lii-
kenteen väylien ja risteyssiltojen myötä. 

Satamantien uusi linjaus lisää nykyisen Syväsa-
tamantien vaikutusalueen turvallisuutta ja vähen-
tää raskaan liikenteen aiheuttamia ympäristöhait-
toja Poitsilan ja Hillon asutukselle. Vt 7 Haminan 



  29 
 
kohdan ohikulkutien toteuttaminen vähentää kes-
kustan poikki kulkevaa liikennettä ja parantaa lii-
kenneturvallisuutta sekä melutilannetta. 

Liikenteen siirtyminen ohikulkutielle parantaa 
huomattavasti auto- ja kevyen liikenteen suju-
vuutta ja turvallisuutta Haminan keskustassa.  

Uuden tien rakentamisen seurauksena Haminan 
läpi kulkeva valtatieliikenne siirtyy uudelle linja-
ukselle; siirtyvää liikennettä on ennustetilanteessa 
vuonna 2030 noin 10 300 autoa/ vrk. Raskasta 
liikennettä uuden tien liikenteestä on Ruissalo–
Lelu- välillä noin 20 %. Ohikulkutien rakentami-
nen ja uudet eritasoliittymät pääosin parantavat 
yhteyksiä Haminan eri alueilta päätieverkkoon. 
Haminan alueiden väliset yhteydet eivät heikkene 
autoliikenteen kannalta. 

Suunnitelman vaikutuksesta henkilövahinko-
onnettomuudet vähenevät nykytilanteeseen ver-
rattuna noin 25 %. Vuonna 2030 tapahtuu 1,2 
henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta vä-
hemmän kuin nykyisin. Moottoritie on turvallisin 
tietyyppi ja myös muulla tieverkolla tapahtuvat 
muutokset vähentävät onnettomuuksia verrattuna 
nykyiseen tieverkkoon. Kevyen liikenteen onnet-
tomuusriski pienenee etenkin keskustassa. Kevy-
en liikenteen turvallisuutta parantavat uudet ke-
vyen liikenteen väylät ja alikulkukäytävät sekä 
liikenteen vähentyminen keskustassa (Lähde: 
Valtatien 7 (E18) parantaminen Haminan kohdal-
la; yleissuunnitelma 2005) 

Vt 7:n uuden linjauksen rakentaminen edellyttää 
meluntorjuntatoimia mm. Ruissalossa ja Husulan 
ympäristössä, jotta tien läheisyydessä sijaitsevilla 
asuinalueilla melu ei nouse yli valtioneuvoston 
asettamien ohjearvojen. Yksityiskohtaisemmassa 
toteutussuunnittelussa mahdollisia haittoja mini-
moidaan. 

Vt 7:n uusi linjaus lisää meluvaikutusta merkittä-
västi Kirkkojärven pohjoisosassa (Natura 2000) 
sekä kaava-alueen koillisosan hiljaisella alueella 
ellei meluntorjuntaa suoriteta. Kaavan liikenne-
ratkaisut vähentävät melualueilla asuvien määrää 
etenkin toteutettaessa ohitustien melusuojaukset 
asuinalueiden läheisyydessä. 

Satamantien uusi linjaus parantaa merkittävästi 
sataman yhteyksiä päätieverkkoon. Samalla se 
vähentää raskaan liikenteen aiheuttamia ympäris-
töhaittoja ympäröivälle asutukselle. Satamantien 
eteläpäähän liittyvä Ensontien uusi linjaus paran-

taa sataman ja Summan tehtaiden välisiä yhteyk-
siä ja mahdollistaa Summan tehtaille suuntautu-
van raskaan liikenteen ohjaamisen pois Tenkkii-
lintieltä. 

Ympäristöhäiriöitä aiheuttavat toiminnot 
Merkittävimmät melulähteet liikenteen lisäksi 
ovat satama-alue, Summan tehdas, maa-
ainestenottoalue, ampumaradat sekä motocrossra-
ta. Ko. toimintojen läheisyyteen ei ole kaavassa 
osoitettu uutta asuinrakentamista, jolle aiheutuisi 
haittaa. Maa-ainestenottoalueelle ei ole osoitettu 
varausta kaavassa. 

Teollisuus- ja kemikaaliriskien osalta voidaan to-
deta, että kaikki riskikuljetukset siirtyvät uudelle 
Satamantielle ja Ensontielle, pois asuntoalueilta.  

Virkistysmahdollisuudet 
Luonnossa ja viheralueilla virkistymisen merkitys 
ihmisten hyvinvoinnille on huomattava. Yleis-
kaavassa yhteydet luontoon on mahdollistettu kat-
tavalla viheralueverkostolla sekä sitä täydentävil-
lä maa- ja metsätalousalueilla. Keskusta-alueella 
ja taajaan rakennetuilla alueilla vesistöjen ranta-
alueita sekä asuinalueiden välisiä alueita on varat-
tu virkistyskäyttöön, jolloin etäisyydet virkistys-
alueille ovat lyhyet ja yhteydet laajempiin virkis-
tysalueisiin turvattu. Virkistysalueverkkoa täy-
dentävät ulkoilureitit. Ns. hiljaiset alueet vähene-
vät ensisijaisesti uuden ohitustien vaikutuksesta. 
Pohjoinen työpaikka-alue saattaa pienentää vie-
ressä sijaitsevan hiljaisen alueen laajuutta. Ohi-
kulkutien vihersilta- ja Kolsilan tunneliratkaisu 
yhdistävät ohitustien pohjoispuoleiset asuin- ja 
viheralueet vastaaviin eteläpuoleisiin alueisiin. 

6.5. Kulttuuriset vaikutukset 
- Kaupunkirakenne 

Kaavaratkaisu perustuu pääasiassa olemassa ole-
van kaupunkirakenteen täydentämiseen sekä ny-
kyisen liikenne- ja infraverkon hyödyntämiseen. 
Uudet AP- asuinaluevaraukset liittyvät saumat-
tomasti nykyiseen rakenteeseen sekä idässä (No-
pasenmäki, Vasteeninkangas), lännessä (Ajuk-
senkallio) että pohjoisessa (Murronmäki, Hara-
linmäki). Taajamarakenteen sisällä sijaitsevia ra-
kentamattomia alueita on hyödynnetty laajasti 
täydennysrakentamisalueina (mm. Summan-
Poitsilan ja Tompurinmäen alueet). Näiden lisäksi 

asuinalueet tiivistyvät muutaman korttelin laajui-
silla uudisalueilla eri puolilla suunnittelualuetta. 

Asumisen reservialueet sijoittuvat taajama-alueen 
uloimmalle kehälle. Toteutuksen alkuvaiheessa 
taajamarakenne saattaa täydentämispyrkimyksistä 
huolimatta muuttua jonkin verran nykyistä haja-
naisemmaksi erityisesti reservialueiden vuoksi, 
mikäli rakentaminen ei etene järjestyksessä ny-
kyisestä taajamarakenteesta lähtien, vaan tiivistyy 
ensi sijassa rannoille.  

Keskustan alueella maankäyttö tehostuu erityises-
ti Tervasaaressa, josta muodostuu liikekeskustaan 
saumattomasti liittyvä vapaa-ajan palvelujen ja 
keskustamaisen asumisen alue. Sen myötä tiiviisti 
rakennettu kaupunkimainen alue laajenee rantaan 
ja liittyy sekä toiminnallisesti että maisemallisesti 
nykyistä kiinteämmin rantaan valtatien estevaiku-
tuksen pääosin poistuessa. Alueen mittakaava ja 
rakeisuus ratkaistaan asemakaavoituksella. 

Uusien asuinalueiden sijoittuminen lähes koko-
naisuudessaan E18-tien uuden linjauksen sisäpuo-
lelle minimoi valtatien estevaikutuksen ja mah-
dollistaa kaupunginosien välisten yhteyksien 
edelleen kehittämisen. Uusi linjaus mahdollistaa 
myös aikaisempaa laajemmin nykyisen E18-tien 
varsialueiden kehittämisen asuinalueena esim. 
Poitsilassa. 

Valtatie 26:n maastokäytävään sijoittuvalla E18- 
tien osuudella tien estevaikutus kasvaa jonkin 
verran. Vaikutuksia lieventää se, että kaikkiin ny-
kyisiin liittymäkohtiin on sijoitettu eritasoliittymä 
tai –risteys (yli-/alikulku) ja kolme tunnelia. 

Uudet työpaikka-alueet laajentavat olemassa ole-
via teollisuusalueita Summassa, satamassa ja 
Lankamalmilla.  

Husulan maaliikennekeskus poikkeaa muista alu-
eista taajamarakenteen ulkopuolisen sijaintinsa 
vuoksi ja muodostaa toteutuessaan yli 140 heh-
taarin laajuisen erillisen saarekkeen kaupunkira-
kenteessa. Maaliikennekeskus saattaa jäädä irral-
liseksi, mikäli alueelle ei synnykään toivottua ve-
tovoimaa ja toteutus jää suppeammaksi kuin on 
kaavailtu. Alueen järjestelmälliseen rakentami-
seen tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta ha-
janaisuutta ei pääsisi syntymään.  

Työpaikkojen reservialueina toimivat erilliset 
Summan E18 -tien alue sekä Lelun työpaikka-
alue. Lelun alue on irrallaan nykyisestä taajama-
rakenteesta ja sen toteuttaminen tulisikin aloittaa 

riittävän laajana kokonaisuutena sitten, kun taa-
jamarakenteen yhteydessä olevat työpaikka-alueet 
on pääosin toteutettu. 

Kaava ei lisää merkittävästi haja-asutusmaista py-
syvää ja loma-asumista rantavyöhykkeellä. Laa-
jimmat rannan läheiset asuinalueet Haralinmäessä 
ovat asemakaavalla toteutettavia taajamamaisia 
alueita, jotka liittyvät kiinteästi ympäröivään taa-
jamarakenteeseen. 

- Rakennukset ja rakenteet 

Rakennuksiin kohdistuvia suoria vaikutuksia on 
satama-alueen Hillonkylän laajennuksella, jonka 
aluevarauksen sisäpuolelle jää n. 40 asuin- ja lo-
ma-asuntokiinteistöä Ensontien ja teollisuusradan 
välissä, sekä Paksuniemen laajennuksella, jonka 
alueelle sijoittuu runsaat 10 pääasiassa loma-
asuntona toimivaa kiinteistöä.  

Hillonlahden pohjoisrannan asutuksen poistami-
nen ja sataman laajentaminen alkaa aikaisintaan 
v. 2010, todennäköisesti kuitenkin vuoden 2015 
tienoilla. Yleiskaavan varausmerkintä synnyttää 
kuitenkin jo nyt lunastusvelvollisuuden kaupun-
gille tapauksissa, joissa uudisrakentamiseen ver-
rattavia lupia kaupunki ei halua myöntää. 

Rakennuksiin kohdistuvia suoria vaikutuksia on 
myös uudella E18 –tien linjauksella ja P-1--
varauksilla Summan liittymäalueella, jossa joudu-
taan lunastamaan/ purkamaan vajaat 10 asuinkiin-
teistöä.  

Kaavaratkaisu lisää infraverkon pituutta uusien 
kunnallistekniikkaan liitettävien alueiden osalta. 
Näiden lisäksi tulevat mahdolliset pienempien 
täydennysrakentamisalueiden kunnallistekniset 
linjat, joiden toteutuksen laajuus ratkaistaan to-
teutussuunnitelmissa. 

- Taajamakuva ja rakennettu kulttuuriympäris-
tö 

Yleiskaavalla on suhteellisen vähän suoria vaiku-
tuksia taajamakuvaan, koska uudet taajamamaiset 
asuinalueet toteutetaan pääosin asemakaavalla. 
Taajamakuvan hidas muuttuminen vanhoilla 
asuinalueilla jatkuu silti edelleen, kun vanhoja 
huonokuntoisia rakennuksia puretaan ja tilalle ra-
kennetaan uusia. 

Teollisuus laajenee pääosin olemassa olevilla alu-
eilla eikä näin ollen muuta taajamakuvaa radikaa-
listi. Husulan maaliikennekeskus sijoittuu nykyi-
sille peltoalueille ja muuttaa paikallisesti maise-
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maa huomattavasti. Alue jää kuitenkin nykyisen 
taajamarakenteen ulkopuolelle. Taajamakuvan 
kannalta ongelmallisimpien toimintojen, kuten 
teollisuus- ja varastoalueiden sijoittaminen pää-
osin erilleen sisääntuloväylistä mahdollistaa tien-
varsialueiden yleisilmeen kehittämisen. 

Tervasaaren rakentaminen vapaa-ajan palveluille 
ja asumiselle muuttaa alueen ilmettä kaupunki-
maisemmaksi ja liittää sen osaksi keskustaa. Alu-
een asemakaavoittaminen ja muu yksityiskohtai-
nen suunnittelu sekä toteutus tulee suorittaa eri-
tyisen huolellisesti. 

Vanhojen asuinalueiden yleisilme muuttuu kau-
punkimaisemmaksi ja tiiviimmäksi, kun nykyisiin 
taajamarakenteen aukkopaikkoihin sijoitetaan uu-
sia asuintontteja. Ranta-alueiden ilme muuttuu 
erityisesti Haralinmäellä, kun rantaviivan lähitun-
tumaan sijoitetaan uudisrakentamista sekä mah-
dollisesti myös pienimuotoisia rantarakenteita 
(ranta-aukioita, laitureita ym.). Myös mahdollisen 
asumisen reservialueen käyttöönotto Lupinran-
nassa muuttaa sekä rantamaisemaa että kaupunki-
kuvaa aivan keskusta-alueen läheisyydessä meren 
rannalla. 

Valtakunnallisesti merkittävä maisema-alue, Sip-
polanjoen ja Summanjoen laaksot, sijoittuu ete-
lästä Summanjoen laskukohdasta 1-2 kilometrin 
levyisenä vyöhykkeenä pohjoiseen Kylänpään 
alueelle yleiskaava-alueen pohjoisrajalle. Yleis-
kaavassa on esitetty kyseiselle maisema-alueelle 
pääasiassa MU-, VL-, AT- ja M-alueita. Lisäksi 
on eitetty luonnon monimuotoisuuden kannalta 
erityisen tärkeitä alueita (luo) ja suojeltavia alu-
een osia ja kohteita. Kokonaisuudessaan näillä 
merkinnöillä on mahdollista riittävässä määrin ot-
taa huomioon maisema-alueen arvot.  

Rakennuskulttuurikohteiden, arvokkaiden mil-
jöökokonaisuuksien ja muinaisjäännösten säilyt-
tämiseksi on käytetty useita eri tasoisia suojelu-
merkintöjä ja –määräyksiä. 

Valtakunnallisesti merkittävät keskusta-alue, 
Tervasaari ja Pitäjänsaari on varustettu sk-
rajauksella (kaupunkikuvallisesti arvokas alue), 
jonka tarkoitus on erityisesti ohjata asemakaavoi-
tusta. Lisäksi keskustan C- ja EP- merkintöihin 
sekä Pitäjänsaaren AP- merkintään on liitetty /s-
1- määräys: ”alue, joka on valtakunnallisesti mer-
kittävä sen kulttuurihistoriallisen arvon, raken-
nustaiteellisten ja kaupunkikuvallisten kohteiden 
ja aluekokonaisuuksien sekä kaupunkiarkeologian 

vuoksi. Alueen arvokas rakennuskanta ja ympä-
ristö säilytetään. Museovirastolle ja maakuntamu-
seolle on varattava mahdollisuus lausunnon an-
toon yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä”. 
Sekä sk- että s-1- merkinnöillä ohjataan asema-
kaavoitusta ja muuta tarkempaa suunnittelua. 
Niiden avulla viestitetään tarkemmalle suunnitte-
lulle näiden alueiden merkitystä ja turvataan ai-
nakin kyseisten miljöökokonaisuuksien keskei-
simpien arvojen säilyminen. Tärkeimmät yksittäi-
set rakennukset on lisäksi varustettu kohdemer-
kinnöin. Keskustan C- määräykseen on vielä lii-
tetty yleiskaavamääräys, jonka mukaan ”alueen 
asemakaavoituksessa ja muussa yksityiskohtai-
sessa suunnittelussa on huomioitava linnoitus-
kaupungin kulttuurihistoriallisesti ainutlaatuinen 
luonne ja rakennustaiteellisesti omaleimainen 
kaupunkikuva”. 

Samaan kokonaisuuteen C- alueen kanssa kuulu-
vat bastionirakenteet on merkitty muinaismuisto-
alueeksi (SM), mikä kieltää rakenteisiin kajoami-
sen muinaismuistolain nojalla. Huomattavaa on, 
että myös linnoituksen ne osat, jotka ovat maan-
pinnan alla, ovat myös muinaismuistolain suo-
jaamia. 

Pitäjänsaaressa AP- merkintä mahdollistaa pien-
talojen ohella myös pienkerrostalot. Siksi täyden-
nysrakentamisessa tulisi tukeutua olemassa ole-
vaan mittakaavaan. 

Keskustan ulkopuolella, lähinnä yhtenäisenä säi-
lyneillä pientaloalueilla, on käytetty aluevarauk-
sen ohella /s-2- merkintää: ”alue on valtakunnal-
lisesti tai seudullisesti merkittävä kulttuurihistori-
allisen arvon, maisemakuvan tai kyläkuvan vuok-
si. Alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas raken-
nuskanta ja ympäristö säilytetään. Museovirastol-
le ja maakuntamuseolle on varattava mahdolli-
suus lausunnon antamiseen yksityiskohtaisen 
suunnittelun yhteydessä”. Näillä alueilla ei ole 
yleensä tarpeen osoittaa erikseen suojeltavia ra-
kennuksia, vaan alueen arvo on nimenomaan ko-
konaisuudessa. /s-2- merkinnän voidaan katsoa 
turvaavan Hevoshaan, Ruotsinkylän ja Jamilah-
den asuinalueiden yleisilmeen ja keskeisimpien 
kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen. 

Erityisen arvokkaiden pihapiirien/ pienten asuin-
alueiden osalta on käytetty SR- aluemerkintää. 
(Husulan koulu, Petkeleen alue). Merkintä kieltää 
yksiselitteisesti rakennusten purkamisen ja ulko-
asua turmelevat muutostyöt ja turvaa siten koh-

teiden säilymisen. Lisäksi alueilla edellytetään 
MRL:n 128 §:n mukaista maisematyölupaa. Mu-
seovirastolle varataan mahdollisuus lausunnon 
antamista varten. Husulassa on SR- alueella lisäk-
si kohdemerkintä.  

Suuren Rantatien säilyneet linjauksen osat on 
merkitty seuraavasti: Historiallinen tielinja, osa 
kulttuurihistoriallista valtakunnallisesti arvokasta 
Suurta Rantatietä. Suunnittelussa tulee varmistaa 
tien linjauksen sekä maisemallisten ja kulttuuri-
historiallisten arvojen säilymistä (s-3), mikä ohjaa 
tieosuuksien tarkempaa suunnittelua. Museotien 
itäisellä osuudella tietä ympäröivät yleiskaavassa 
M-1-, AT-, ja MU-alueet sekä Puolustusvoimien 
EP-1 -alue. Rajoittuminen yllä mainittuihin aluei-
siin mahdollistaa osaltaan riittävässä määrin tien 
erityisarvojen huomioonottamisen 

Lähinnä maatalouskulttuuriin liittyviä maisemal-
lisia arvoja on turvattu maisemallisesti arvokas 
alue (ma)- merkinnällä Summanjoen laaksossa.   
Tarkempien suojelumääräysten puuttuessa mer-
kintää voidaan pitää lähinnä suosituksen omaise-
na. 

Rakennuskulttuurikohteiden kohdemerkintänä on 
”suojelukohde, jonka merkittävyys perustuu kult-
tuurihistorialliseen, rakennustaiteelliseen tai kau-
punkikuvalliseen arvoon. Suojelukohteita koske-
vat suunnitelmat on lähetettävä Museovirastoon 
tai maakuntamuseoon lausuntoa varten”. Tällä 
merkinnällä on varustettu kaikki valtakunnalli-
seen kohteeseen Haminan keskustan säteit-
täisasemakaava ja vanha rakennuskanta sisälty-
vät 57 rakennuskohdetta, jotka on lueteltu sivulta 
12 alkaen. Toiseen valtakunnalliseen kohteeseen 
varuskunta-alueeseen kuuluvat viisi kohdetta ja 
numeroimaton RUK:n kaivo on niinikään merkit-
ty samoilla kohdemerkinnöillä, samoin kuin 26 
varuskuntarakennusten suojeluluokitukseen sisäl-
tyvää kohdetta. 

Yleiskaavassa on tarkemmassa mittakaavassa esi-
tetty ydinkeskustan alue, johon kyseiset kohteet 
sijoittuvat.  

Kaavamääräys ohjaa tarkempaa suunnittelua ja 
mahdollistaa museoviranomaisen puuttumiseen 
mahdollisiin purkuhankkeisiin. Kyseessä ei ole 
varsinainen suojelumääräys, vaan rakennus/ pur-
kuluvan myöntämisessä käytetään yksittäistapa-
uksellista harkintaa. Määräyksen voi kuitenkin 
katsoa varsin pitkälle turvaavan kohteiden säily-
misen. 

Muista valtakunnallisista kohteista Summan teh-
taiden säilyminen on turvattu kohdemerkinnällä 
sekä Petkeleen osalta SR- merkinnällä ja Salmen 
silta kohdemerkinnällä (Pitäjänsaari, ks. edellä). 

Maakunnallisesti arvokkaat kohteet on varustettu 
suojelukohdemerkinnöin lukuunottamatta kohtei-
ta 47 ja 92 sekä V14 ja V 23, joista V 23 on tosin 
merkitty /s-2:lla. 

Poitsilan kartanon alue on lisäksi suojeltu PY/s-2 
merkinnällä, jossa alue on valtakunnallisesti tai 
seudullisesti merkittävä kulttuurihistoriallisen ar-
von, maisemakuvan tai kyläkuvan vuoksi. Alueen 
kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta ja 
ympäristö säilytetään. Museovirastolle ja maa-
kuntamuseolle on varattava mahdollisuus lau-
sunnon antamiseen yksityiskohtaisen suunnittelun 
yhteydessä 

Yleiskaava-alueella on useita muita vanhoja tie-
jaksoja, joilla on kulttuurihistoriallista merkitystä, 
ja joiden linjaus tai miljöö on siten säilyttämisen 
arvoinen. Näitä on kuvattu myös kappaleen 5.1.3 
osiossa Kulttuurimaisemat. Kirkkojärventie kul-
kee pääasiassa suojelumerkintöjä omaavien AT/s-
2-alueiden halki, jolloin voidaan olettaa, että tien 
miljöö on mahdollista säilyttää. Uuden E18-
ohitustien varaus sen sijaan katkaisee tie- ja kylä-
alueiden kokonaisuuden, ja tällä on jonkin verran 
vaikutuksia alueen kulttuuriarvoihin. Manner-
heimintien osuus Saviniemessä kulkee taajamara-
kenteen halki, ja yleiskaavassa alueelle on osoi-
tettu AP- ja VL-alueita. Makasiinintien osuus 
kulkee AP-, AT- ja MT-alueiden halki yhdistyen 
suurempaan Husupyölintiehen. Sakintie kulkee 
pääasiassa kyläalueiden halki, ja kaavassa alueet 
on nykyiselläänkin osoitettu AT-alueiksi.  

Rakennussuojelumääräysten lisäksi on huomatta-
va, että ennen vuotta 1917 valmistuneet kirkkora-
kennukset ovat kirkkolailla suojeltuja. 

- Vanhat kyläalueet ja kulttuurimaisemat 

Yleiskaava-alueella on joitakin vanhoja kyläalu-
eita Salmenkylässä, Husulassa, Pampyölissä, Si-
vatissa ja Kolsilassa. Salmenkylän alueella juuri 
ennen keskustaan johtavaa siltaa on vanha kylä-
alue, joka on yleiskaavassa esitetty SR- ja osittain 
M-alueena. Lisäksi kohdemerkinnällä on osoitettu 
muinaismuistokohde. Husulassa Makasiinintien 
ympäristö on yleiskaavassa osoitettu AT-alueeksi. 
Lisäksi on yksittäisin kohdemerkinnöin suojeltu 
tärkeimpiä kohteita. Kolsilan Vanhanmäen alue 
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on yleiskaavassa osoitettu kyläalueeksi., jolla on 
suojeluarvoja (AT/s-2). Kolsilasta etelään Sivatin 
kautta kulkeva Kirkkojärventie kulkee useiden 
kyläalueiden poikki. Nämä on samoin yleiskaa-
vassa osoitettu AT-alueiksi, joilla on myös osin 
suojeluarvoja. Kaikissa yllämainituissa kohteissa 
yleiskaavassa esitetty alueenkäyttö on sopusoin-
nussa alueiden historiallisen arvon kanssa.  

Suurin osa yleiskaava-alueen olemassa olevista 
viljelyalueista sijaitsee alueen pohjoispuoliskolla. 
Eteläosien laajoja viljelyalueita on Summan ja 
Lelun alueella. Yleiskaavassa on valtaosa laajois-
ta viljelyalueista osoitettu merkinnöillä MT, AT 
ja M tai MU. Näillä merkinnöillä on mahdolli-
suus turvata avoimen viljelymaiseman säilymi-
nen, jos se on taloudellisten toimijoiden kannalta 
muutoin mahdollista. Suurin viljely- ja metsämai-
semaan liittyvä muutos yleiskaavassa koskee laa-
jaa aluetta Husupyölintien (MT 371) lounaispuo-
lella, Pousin puutarhan ja Husulan kylän tuntu-
massa. Kyseinen alue on osoitettu yleiskaavassa 
T-alueeksi. Alueen kulttuurimaiseman luonne ja 
liittyminen kyläalueisiin edellyttää suunnittelulta 
erityistä varovaisuutta. Vaikutukset kulttuuriym-
päristöön riippuvat paljolti alueen toteutumi-
sen/asemakaavan lopullisesta muodosta. Alueen 
maisemakuvan kannalta on suositeltavaa, että uu-
disrakentaminen sopeutuisi mittakaavaltaan ja 
sommittelultaan maisemarakenteeseen, ja alavia 
peltoalueita olisi mahdollista jatkossakin hoitaa 
pääosin avoimena maisematilana. 

Haralinmäellä Kirkkojärven itärannalla on vanhaa 
kulttuurimiljöötä hyvin säilyneine rakennuksi-
neen ja pihapiireineen. Alue on yleiskaavassa 
osoitettu AP-alueeksi. Ympäristön luonne on var-
sin pienipiirteinen, ja vaikka rakentaminen on 
melko tiivistä, kokonaisuudessaan rakentamista 
on vähän. Alueen kaupunki- ja maisemakuvan 
säilymisen vuoksi on suositeltavaa, että uudisra-
kentaminen sopeutuisi mittakaavaltaan ja som-
mittelultaan vanhaan rakenteeseen. Alueen täy-
dennysrakentamisella olisi jonkin verran vaiku-
tuksia alueen ympäristön ilmeeseen ja kulttuu-
riarvoihin.  

AP-alueeksi osoitetuilla alueilla Pampyölissä se-
kä Ruukin alueella Pampyölistä kaakkoon ei ole-
tettavasti ole merkittäviä vaikutuksia kulttuuriar-
voihin. Alueet toimivat luontevana jatkona ole-
massa olevalle, puutarhamaiselle pientaloalueelle. 
AP-alueiden sisälle on osoitettu VL-alueita. Uu-

den pientalorakentamisen olisi mukailtava ole-
massa olevaa mittakaavaa. 

- Maisemallisesti arvokkaat alueet 

Valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-
alueeseen (Sippolanjoen ja Summanjoen laaksot) 
liittyviä vaikutuksia on tarkasteltu tämän kappa-
leen osiossa Taajamakuva ja rakennettu kulttuu-
riympäristö. Muita maisemallisesti arvokkaita 
kohteita on käsitelty sekä edellä mainitussa osios-
sa että Vanhat kyläalueet ja kulttuurimaisemat -
osiossa.  

- Muinaismuistokohteet ja -alueet 

Muinaismuistoalueina (SM) yleiskaavassa on esi-
tetty säilyneiden linnoitusrakenteiden kokonai-
suudet ja säilyneet osat ydinkeskustan alueella. 

Kaava-alueelta tällä hetkellä tunnetut kiinteät 
muinaisjäännökset on merkitty yleiskaavakartalle 
merkinnällä ”muinaismuistolain rauhoittama kiin-
teä muinaisjäännös”, lukuun ottamatta kohteita 18 
(linnoitus) ja 27 (Vehkalahden kaupunki), jotka 
on huomioitu muilla merkinnöillä. Näinollen 
kaava osaltaan turvaa näiden muinaismuistolain 
rauhoittamien kohteiden säilymisen ja välittää 
tiedon kohteiden sijainnista ja statuksesta alem-
mille kaavatasoille. 

Perusselvityksissä mainitut kohteet 1 ja 7 jäävät 
kaava-alueen ulkopuolelle. 

Toisen maailmansodan aikaisista neljästä inven-
toidusta kohteesta kaksi on merkitty muinaisjään-
nöksenä, kahden muun ollessa kokonaan tai osit-
tain tuhoutuneita. Lisäksi on merkitty kaavakar-
talle Satamantien varrella oleva kiviröykkiöt. 

- Muut maiseman muutosalueet 
Kiilintien ympäristö Vt 7/ E18-tiealueesta pohjoi-
seen on osoitettu yleiskaavassa P-1- ja T-alueeksi. 
Alue laajentaa olemassa olevaa pienteollisuusalu-
etta. Kaavan myötä viheryhteys pohjoisesta ete-
lään kaventuu tai katkeaa kokonaan, millä on vai-
kutuksia alueen maisemakuvaan. Toisaalta toi-
mintojen keskittäminen alueelle on luontevaa.  

Summan alue Suortintien ja Summanlahdentien 
välillä on yleiskaavassa osoitettu alueeksi, jolla 
ovat voimassa merkinnät MU, AT, M ja AP. AP-
alue osoittaa uudisrakentamista alueelle. Merkintä 
täydentää luontevasti olemassa olevan alueen ra-
kennetta, mutta viheryhteydet kapenevat jonkin 
verran. Vaikutukset maisemakuvaan riippuvat 

paljolti tarkemman kaavatason suunnitelmista. 
Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue sekä ar-
vokkaat kulttuuriympäristöt kohdealueen lähistöl-
lä on otettava jatkosuunnittelussa erityisesti huo-
mioon.  

Tervasaaren alue on osoitettu yleiskaavassa va-
paa-ajan, palvelujen ja asumisen alueeksi (P-2). 
Kaavan toteuttaminen muuttaa maisemakuvaa 
jonkin verran rakennetummaksi ja kaupunkimai-
semmaksi. Alueen puistomainen käsittely kohen-
taa maisemakuvaa.  

Muita maisemallisia muutosalueita yleiskaava-
alueella on Haminan sataman ja Stora Enson teh-
dasalueen yhteydessä. Hillonlahden pohjoispuoli 
on yleiskaavassa osoitettu LS- eli satama-alueen 
laajennukseksi. Viheralueet kaventuvat merkittä-
västi, millä on vaikutuksia maisemakuvaan. Toi-
saalta kyseessä on luonteva laajenemissuunta sa-
taman toiminnoille. Alueelle jäävä rantaan johta-
va kapea viheryhteys on osoitettu kaavassa EV-
alueeksi. Stora Enson alueen pohjoispuolelle on 
osoitettu T-alueen laajennus. Kyseessä on luonte-
va laajenemissuunta, vaikka viheralueet pie-
nenevätkin. Jatkosuunnittelussa on huomioitava 
suhde rantaan, arvokkaisiin luontoalueisiin ja 
kulttuurikohteisiin.  

6.6. Tavoitteiden toteutuminen 

6.6.1. Yleiskaavan tavoitteet 
Haminan kaupunginvaltuuston hyväksymät ta-
voitteet yleiskaavoitukselle on kuvattu tämän se-
lostuksen luvussa 3.1. 

Yleiskaavassa on osoitettu Haminan liikekeskus-
tan suunnitteluperiaatteet ohjaamalla alueen tar-
kempaa suunnittelua, erityisesti asemakaavoitusta 
yleiskaavan C-aluetta koskevilla määräyksillä. 

Keskeiset täydennysrakentamisalueet on osoitettu 
sekä asuin- että työpaikkarakentamisen osalta. 
Nykyisten rakennettujen alueiden täydentämis- 
tai tiivistämisperiaatteisiin yleiskaava ei kuiten-
kaan ota kantaa, vaan asia on jätetty asemakaa-
voituksessa ratkaistavaksi. 

Kaupunkikuvalliset periaatteet maankäytön to-
teuttamiselle on osoitettu selkeästi ottaen huomi-
oon alueen arvokkaat ominaispiirteet sekä kau-
punkikuvalliset kehittämistarpeet. Yleiskaava jät-
tää myös harkintamahdollisuuksia ja joustoa ase-
makaavassa tehtäville ratkaisuille. 

Historiallista kaupunkikuvaa on yleiskaavassa 
erityisesti vaalittu mm. seikkaperäisten selvitys-
ten ja säilyttämiseen tähtäävien suunnitteluperi-
aatteiden avulla, tämän lisäksi on määritelty suo-
jelua edellyttävät kohteet, arvokkaan keskustan 
osalta muuta yleiskaavaa yksityiskohtaisemmassa 
mittakaavassa. 

Haminan varuskunta-alueen toiminnan edellytys-
ten turvaaminen on huomioitu mm. riittävillä 
Puolustusvoimien aluevarauksilla. Kasarmialueel-
le on vireillä asemakaavoitus, jonka yhteydessä 
laadittua aineistoa ja suunnittelua on hyödynnetty 
yleiskaavan tekemisessä. 

E 18 –liikennekäytävä on varattu seutukaavan 
mukaisesti yleiskaavaan. Keskeisten risteys- ja 
solmukohtien maankäyttömahdollisuudet on tut-
kittu ja uutta maankäyttöä osoitettu soveltuville 
alueille. 

Tervasaaren maankäyttö on yleiskaavassa rat-
kaistu osoittamalla se P-2-alueeksi (Vapaa-ajan 
palvelujen ja asumisen alue). Aluevaraukseen lii-
tetyillä suunnittelumääräyksillä on täsmennetty 
aluevarauksen sisältöä ja ohjattu alueen asema-
kaavoitusta. 

Liikenneturvallisuutta on suunnittelualueella pa-
rannettu varaamalla uusi E 18 linjaus yleiskaa-
vaan, osoittamalla siihen liittyvät alemman tie-
verkon järjestelyt, täydentämällä kevytliikenne- ja 
ulkoilureitistöä sekä pyrkimällä ohjaamaan yh-
dyskuntarakennetta mahdollisimman paljon ny-
kyiseen rakenteeseen tukeutuvaksi, jolloin liik-
kumistarvetta on voitu minimoida. 

Haminan satama-alueelle on osoitettu toiminto-
jen kehittämistarpeet huomioiva aluevaraus. 
Yleiskaavassa on osoitettu kolme uutta työpaikka-
aluekokonaisuutta sekä varauduttu nykyisten työ-
paikka-alueiden laajenemistarpeisiin. 

Nykyisiä asuinalueita ja asuintaajamia on pyritty 
kehittämään ja niiden elinympäristöä paranta-
maan rajoittamalla suunnittelumääräyksin alueille 
sijoitettavien toimintojen luonnetta tai niiden ai-
heuttamia ympäristövaikutuksia, parantamalla vi-
herverkon yhtenäisyyttä ja laajuutta, parantamalla 
alueiden ajoneuvo- ja kevyen liikenteen yhteyksiä 
sekä osoittamalla alueisiin liittyvät suojelutarpeet. 

Keskeiset vapaa-alueet on osoitettu soveltuvin 
osin virkistys- ja retkeilykäyttöön ja niihin liitty-
viä ulkoilureittejä täydennetty. Rakennettuun ym-
päristöön, muinaismuistoihin ja luonnonympäris-
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töön liittyvät suojelualueet on otettu yleiskaavas-
sa huomioon. 

Ympäristöterveydenhuollon kannalta hoito- ja op-
pilaitosten suojelutarve on huomioitu siten, ettei 
niiden lähiympäristöön ole sijoitettu häiriötekijöi-
tä aiheuttavia toimintoja. 

6.6.2. Valtakunnalliset alueidenkäyttöta-
voitteet 

Haminan yleiskaavan laatimisen kannalta keskei-
simmät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
ovat erityisesti: 

- eheytyvään yhdyskuntarakenteeseen ja 
elinympäristön laatuun,  

- kulttuuri- ja luonnonperintöön,  

- virkistyskäyttöön ja luonnonvaroihin sekä  

- toimiviin yhteysverkostoihin liittyvät ta-
voitteet. 

Yhdyskuntarakenteen eheyttämisen periaate on 
ohjannut yleiskaavan kokonaisratkaisua. Suunnit-
telun yhteydessä on huolella tutkittu koko raken-
nettu ympäristö, sen ominaispiirteet ja alueiden 
kehittämismahdollisuudet tai –tarpeet. Yleiskaa-

van mitoituksellinen ratkaisu perustuu sekä uusi-
en nykyiseen rakenteeseen tukeutuvien alueiden, 
että olevan yhdyskuntarakenteen tehokkaampaan 
hyödyntämiseen. Merkittävä liikenteellinen ko-
konaisratkaisu, E 18 –tien uuden linjauksen osoit-
taminen, parantaa mahdollisuuksia kaupunkira-
kenteen eheyttämiselle, sillä tien aiheuttama mer-
kittävä yhdyskuntarakennetta jakava estevaikutus 
lievenee huomattavasti. 

Elinympäristön laadun kannalta yleiskaavan 
merkitys korostuu erityisesti alueen arvokkaiden 
ja omaleimaisten kulttuuripiirteiden säilyttämis-
ratkaisuissa, ympäristöhaittojen poistamiseen täh-
täävissä toimenpiteissä (mm. liikenteen kokonais-
ratkaisu, yhteyksien parantaminen, haittojen lie-
ventämiseen ohjaavat määräykset mm. teollisuus-
toimintojen ja maatalouden toimintojen ohjauk-
sessa) sekä yhteisen ympäristön kehittämiseen 
pyrkivässä ohjauksessa (mm. keskustatoimintojen 
alueen kehittämisen periaatteet). 

Kulttuuri- ja luonnonperinnön vaaliminen on to-
teutunut kattavien selvitysten avulla, joiden tu-
loksilla on määritelty suunnittelulle selkeät reu-
naehdot, voitu määrittää erilaisten alueidenkäyttö-
ratkaisujen mahdollisia vaikutuksia ympäristöar-

voihin sekä osoittaa ne suojelutarpeet, joiden 
osoittaminen on yleiskaavassa ollut tarpeen. Kult-
tuuriperinnön vaalimisen periaate on myös ohjan-
nut yleiskaavan esitystapaa, mikä näkyy mm. sii-
nä, että historiallisesti arvokas keskusta-alue on 
esitetty muuta yleiskaavaa yksityiskohtaisemmas-
sa mittakaavassa, jotta keskustan kulttuuriperin-
nön kannalta merkittävien rakennuskohteiden si-
jainti ja suojelutarpeet on voitu esittää riittävän 
yksiselitteisesti. Luonnonympäristöön liittyvistä 
suojelutarpeista on neuvoteltu useaan otteeseen 
alueellisen ympäristökeskuksen kanssa. 

Virkistyskäyttöön liittyvät tavoitteet ovat ohjan-
neet yleiskaavaa viherverkoston kokonaisvaltai-
sena suunnitteluna, millä on pyritty kattavaan ja 
mahdollisimman katkeamattomaan viheralueiden 
ja reitistöjen muodostamaan verkostoon. Luon-
nonvarojen osalta ovat suunnitteluratkaisuissa ko-
rostuneet erityisesti pohjavesialueet, jotka on 
osoitettu asianmukaisin suojelumääräyksin varus-
tettuina yleiskaavassa. 

Toimivien yhteysverkostojen kannalta merkittävin 
yleiskaavassa osoitettu muutos nykytilanteeseen 
liittyy E 18 –tien uuteen linjaukseen ja sen toteut-
tamisen seurannaisvaikutuksiin kaupungin alueel-

la. Pitkämatkaiset yhteydet sujuvoituvat, läpiajo-
liikenne vähenee ja kaupungin sisäisiä yhteystar-
peita voidaan järjestää entistä joustavammin. 

6.6.3. Yleiskaavan sisältövaatimukset 
Yleiskaavan tavoitteita, laadintaa sekä ympäristö-
vaikutusten arviointia ovat ohjanneet yleiskaaval-
le MRL:n 39§:ssä määritellyt sisältövaatimukset. 
Edellä on vaikutusselvitysten, valtuuston asetta-
mien tavoitteiden toteutumisen kuvauksen sekä 
kaavan ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoit-
teiden suhdetta kuvaavien arvioiden yhteydessä 
käyty läpi sisältövaatimuksiin liittyviä keskeisiä 
asiakokonaisuuksia ja sitä, millä tavoin yleiskaa-
vassa on onnistuttu niiden huomioimisessa.  

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että kaikki yleis-
kaavalle asetetut sisältövaatimukset ovat osaltaan 
ohjanneet yleiskaavoitusta, mikä johtuu pitkälti 
siitä, että yleiskaava on huomattavan laaja-
alainen, käsittää kokonaisen kaupunkialueen, oh-
jaa kokonaisvaltaisesti maankäyttöä, suunnittelu-
alueella sijaitsee runsaasti arvokkaita alueita ja 
kohteita sekä osaltaan myös siitä, että yleiskaava-
alueella on voimassa eri asteisia kaavoja, jolloin 
yleiskaava toteutuu eri alueilla eri tavoin. 
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7. YLEISKAAVAN 
OIKEUSVAIKUTUKSET 

Haminan yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja 
muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä 
muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjes-
tämiseksi (MRL 42.1 §). Yleiskaavalla on tarkoi-
tus kumota alueella voimassaolevat pienialaiset 
yleiskaavat. Yleiskaava ei ole voimassa asema-
kaava-alueella muuten kuin 1 mom. tarkoitetun 
asemakaavan muuttamista koskevan vaikutuksen 
osalta (MRL 42.3 §). Yleiskaavan keskeiset peri-
aatteet tulee ottaa huomioon asemakaavaa laadit-
taessa tai muutettaessa. 

Yleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennus-
lain tarkoittamaksi oikeusvaikutteiseksi yleiskaa-
vaksi. 

Viranomaisvaikutus 
Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyt-
töä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden 
toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä 

vaikeuteta yleiskaavan toteutumista (MRL 42.2 
§). Yleiskaavan viranomaisvaikutus kohdistuu 
sekä MRL:n mukaisiin viranomaisiin että muihin 
viranomaisiin. Kunnan ja valtion viranomaisten 
on katsottava, että muilla suunnitelmilla tai toi-
menpiteillä ei vaikeuteta yleiskaavan toteutumis-
ta. 

Rakentamisrajoitukset 
Ehdollinen rakentamisrajoitus 

Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää 
siten, että vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista. 
Lupa on kuitenkin myönnettävä, jos yleiskaavasta 
johtuvasta luvan epäämisestä aiheutuisi hakijalle 
huomattavaa haittaa eikä kunta tai valtio lunasta 
aluetta tai suorita haitasta kohtuullista korvausta 
(MRL 43.1 §). 

Rakennuksen purkaminen 

Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa 
yleiskaava -alueella, jos purkaminen on saatettu 

yleiskaavamääräyksellä luvanvaraiseksi (MRL 
127.1 §). 

Yleiskaavamääräykset 
Yleiskaavassa on annettu määräyksiä, joita tarvi-
taan yleiskaava-aluetta suunniteltaessa tai muu-
toin käytettäessä. Ne koskevat erityisesti yksi-
tyiskohtaisempaa suunnittelua sekä maankäytön 
tai rakentamisen ohjausta ja haitallisten ympäris-
tövaikutusten estämistä tai rajoittamista sekä eri-
tyisten arvojen suojelua (MRL 41 §). 

Lunastus 
Ympäristöministeriö voi myöntää kunnalle luvan 
lunastaa alue, joka on yleiskaavassa osoitettu lii-
kenneväyläksi, asuntorakentamiseen tai siihen 
liittyvään yhdyskuntarakentamiseen ja jota tarvi-
taan kunnan suunnitelman mukaiseen yhdyskun-
takehitykseen (MRL 99.3 §). 

8. TOTEUTTAMINEN  
Haminan yleiskaava on luonteeltaan yleispiirtei-
nen aluevarausyleiskaava, joka pääsääntöisesti 
toteutuu yksityiskohtaisemman suunnittelun kaut-
ta. Osayleiskaavojen laatimisen tarvetta voi ilme-
tä uusien asuinalue- ja teollisuusaluekokonai-
suuksien suunnittelussa sekä E 18 –tien maan-
käyttövaikutusten konkretisoinnissa. 

Asemakaava-alueella asemakaavoja uudistetaan 
vähitellen tarpeiden mukaan. Yleiskaava ei suo-
ranaisesti osoita erityisiä asemakaavan muutos-
tarpeita alueella. Valtaosalle rakentamistarkoituk-
siin varatuista aluevarauksista on osoitettu mää-
räys, jonka mukaan yli 0,02 tonttitehokkuuden 
mukainen rakentaminen edellyttää asemakaavan 
laatimista.

 


