
Haminan kaupunki 1(24)
Selostus asemakaavan muutoksesta ja asemakaavasta Tervasaaren alueella

HAMINAN KAUPUNKI
TEKNINEN TOIMI
Maankäytön suunnittelu
PL 70
49401 HAMINA

TERVASAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA ASEMAKAAVA

SELOSTUS NRO 434



Haminan kaupunki 2(24)
Selostus asemakaavan muutoksesta ja asemakaavasta Tervasaaren alueella

1 Perus- ja tunnistetiedot

1.1 Kaavan tunnistetiedot
Asemakaava ja asemakaavan muutos Linnoituksen, Hietakylän ja Pi-
täjänsaaren kaupunginosissa satama-, katu-, yleisen tien-, lähivirkis-
tys-, puisto- ja vesialueella. Asemakaavalla muodostuu Linnoituksen
kaupunginosan korttelit 75 - 89, lähivirkistysalueita, puistoalueita, ur-
heilu- ja virkistyspalveluiden alue, yleinen uimapaikka ja yleinen ui-
maranta-alue, vesialuetta, venesatama / venevalkama-alueita, sata-
ma-alueita, yleisiä pysäköintialueita, yhdyskuntateknistä huoltoa pal-
velevien rakennusten ja laitosten alueita sekä katualuetta.
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Kaavan piirustus n:o 434

Kaavan päiväys 9.6.2008

Kaavan laatija Kaupunginarkkitehti
Vesa Pohjola, YKS 360

Osoite Haminan Kaupunki
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Kaavan vireilletulo joulukuu 2005

Hyväksymispäivämäärät:
Tekninen lautakunta 25.8.2010, 25.5.2011
Kaupunginhallitus 18.1.2012, 30.1.2012
Kaupunginvaltuusto 7.2.2012
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1.2 Kaava-alueen sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Linnoituksen kaupunginosassa, kaupunki-
keskustan eteläpuoleisella merenranta-alueella. Suunnittelualuee-
seen sisältyy alueita seuraavista tiloista: Hietäkylän kylän tilat 1:51,
1:84, 2.20, 4:6, 4:17, 4:18, 876:1, Pampyölin kylän tilat 12:0, 876:1,
Poitsilan kylän tilat 1:366. Suunnittelualueella on voimassa oleva
asemakaava, jossa alue on osoitettu venevalkama-, satama (lasta-
usalue)-, vesi-, puisto- ja katualueeksi.

Kuva 2. Suunnittelualue sijaitsee Haminan keskustan etelärannalla.

1.3 Kaavan tarkoitus
Tavoitteena on määritellä keskustan laajenemisen periaatteet ja uu-
disrakentamisen reunaehdot. Asemakaavalla tuotetaan asuinraken-
nus- ja toimitilatontteja noin seuraavan kymmenen vuoden kysyntää
vastaava määrä. Lisäksi kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdol-
listaa merenrantaan sijoittuvan vapaa-ajan- ja virkistystoimintojen
alue kaikkien kaupunkilaisten käyttöön.
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3 Tiivistelmä

3.1 Kaavaprosessin vaiheet
Asemakaavan laatiminen on ollut jossakin muodossa vireillä 1990-
luvun alusta alkaen. Kuntien yhdistyminen uudeksi Haminan kau-
pungiksi ja sahan siirtyminen Neuvottomaan käynnisti suunnittelun
uudelleen. Vuonna 2005 valmistui professori Ilmari Lahdelman viite-
suunnitelma, jonka pohjalta laadittiin erilaisia vaihtoehtoja. Keväällä
2010 päädyttiin nyt käsillä olevaan perusratkaisuun. Vuoropuhelun
käymiseksi on pidetty yleisötilaisuuksia, työseminaareja, pyydetty
lausuntoja ja käyty keskustelua mediassa.

Asemakaavan suunnittelun tarve on syntynyt keskusta-alueen kehit-
tämistarpeesta sekä tonttivarannon ylläpitotarpeesta. Lisäksi pyritään
parantamaan keskustaympäristön virkistäytymismahdollisuuksia ja
palvelutarjontaa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnos ovat
olleet nähtävillä marras-joulukuussa 2007. Vuoden 2009 lopulla saa-
tiin 13 kappaletta ennakkolausuntoja luonnoksesta. Luonnosta on
esitelty tekniselle lautakunnalle ja kaupunginhallitukselle useita kerto-
ja. Teknisen lautakunnan viimeisin luonnoskäsittely oli 16.6.2010.

3.2 Asemakaava
Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty Haminan kaupungin aloittees-
ta. Asemakaavan muutoksella määritellään kaavavarauksia Haminan
ydinkeskustan merelliselle laajentumisalueelle, jonne määritellään
aluevarauksia asumiselle, yritys- ja palvelutoiminnoille sekä virkistäy-
tymiseen.

Tavoitteena on määritellä keskustan laajenemisen periaatteet ja uu-
disrakentamisen reunaehdot. Asemakaavalla tuotetaan asuinraken-
nus- ja toimitilatontteja noin seuraavan kymmenen vuoden kysyntää
vastaava määrä.

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa merenrantaan sijoit-
tuvan vapaa-ajan- ja virkistystoimintojen alue kaikkien kaupunkilais-
ten käyttöön. Lisäksi tuotetaan aluevarauksia noin 400 asunnon ra-
kentamiseen.

3.3 Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaavan toteuttaminen alkaa heti kaavan tultua lainvoimaisek-
si. Oletettavaa on, että alkuvaiheessa alueelle jää käyttämätöntä ra-
kennusoikeutta. Todennäköisesti alue on toteutunut kokonaisuudes-
saan 10 – 15 vuoden kuluessa.
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4 Lähtökohdat

4.1 Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue sijaitsee Linnoituksen kaupunginosassa, keskusten
eteläpuolisella ranta-alueella. Suunnittelualue on asemakaavassa
määritelty pääosin satama-alueeksi. Aikaisemmin suunnittelualueella
on toiminut saha, jonka rakennuksia on edelleen alueella. Tervasal-
men rannassa, suunnittelualueen länsipäässä toimii Tervasaaren sa-
tama, joka on ennen syväsataman rakentamista toiminut Haminan
kaupungin satamana. Satama-alueella on matkailu- ja satamapalve-
luja, ravintoloita ja veneiden polttonesteiden jakeluasema. Haminasta
lähtevä yhteysalusliikenne käyttää Tervasaaren satamaa lähtöpaik-
kanaan. Saha-alueella on tehty maaperän puhdistus- ja kunnostus-
töitä Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen myöntämällä luvalla.
Kunnostustyöt ovat kesken ja niitä on tarkoitus jatkaa lähivuosina.
Lupa on voimassa 2012 loppuun asti.

4.2 Rakennettu ympäristö
Asemakaava-alueen ja sen lähiympäristön rakennettu ympäristö
muodostuu sahaustoimintaan liittyneistä rakennuksista sekä Terva-
saaren sataman toimintaan liittyvistä rakennuksista. Satama-alue on
pääosin asfaltoitua kenttäaluetta, jolla rakennukset sijaitsevat hieman
epämääräisesti, pääsääntöisesti lähellä laituria ja rantaviivaa. Saha-
alue on alueen puhdistustöiden jäljiltä joutomaata, jolle on läjitetty
maamassoja. Laajoja kallioalueita on puhdistettu pintamaasta ja syn-
tyneisiin painanteisiin on kerääntynyt vettä. Merikadun varressa lä-
hellä Satamakadun ja Helsingintien kiertoliittymää sijaitsee autoliike,
joka tulee myös jäämään alueelle. Lepikönrannassa lähellä rantaa on
yksi erillispientalo. Lepikön alueella sijaitsee myös transito-liikenteen
pysäköintialue, jota raskaan kaluston kuljettajat käyttävät yöpymi-
seen ja lepoaikoina.

Tervasalmen teräsrakenteinen ristikkosilta valmistui sodan takia vii-
västyneenä vuonna 1949. Tervasalmen ns. uusi teräsbetoninen silta
valmistui vuonna 1984.

4.2.1 Rakennushistoriallisesti arvokkaat kohteet
Tervasaaren alue on aukea ja sataman alue väljästi rakennettua.
Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä on muutamia kulttuurihisto-
riallisesti arvokkaita rakennuksia (suluissa oleva numero ilmaisee
kohteen numeron teoksessa Kymenlaakson rakennuskulttuuri):

1. (83) Suolamakasiini. Pieni, koristeellisia yksityiskohtia sisältävä va-
rasto Tervasaaren satamaympäristössä. Satama-alueen 1800-1900 -
lukujen vaihteen varastoista ainoa säilynyt. Rakennus on siirretty ny-
kyiselle paikalleen siltojen väliseltä alueelta vuonna 1998.
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2. (84) Purjehdusseuran paviljonki. Pieni Vuohisaari, kaava-alueen
ulkopuolella. Haminan purjehdusseuran v. 1908 palaneen paviljongin
tilalle rakennettiin v. 1909 uusi Akseli Toivosen suunnitelmien mu-
kaan.

3. (88) Luotsipirtti. Pitäjänsaari, kaava-alueen ulkopuolella. Lauta-
vuorattu yksikerroksinen hirsirakennus vuodelta 1929, jossa on kol-
mikerroksinen vahtitorni.

4. (89) Tervasaaren tullikamari. Rakennushistoriallisesti ja maisemal-
lisesti merkittävä tullirakennus (arviolta 1910-luvulta) on Tervasaaren
1800-luvun lopulla valmistuneella satama-alueella ainoa tuolta ajalta
säilynyt varastorakennus.

5. Muuntaja 1910-luvulta.

Kuva 3. Tervasaari on Haminan keskustan merellinen osa

4.2.2 Muinaismuistolain suojaamat kohteet
Suunnittelualueella saattaa olla muinaismuistolain suojaama mui-
naisjäännös. Alueella on sijainnut Krimin sodan aikaan Tervasaaren
patteri, jonka jäänteitä ei ole havaittu. Patterin sijaintia ei ole huomioi-
tu voimassa olevassa kaavassa. Pitäjänsaarella on saaren eteläkär-
jessä säilynyt jäänteitä kevyen patterin valleista.

Museovirasto on laatinut Haminan kaupungin toimeksiannosta ke-
vään ja kesän 2006 aikana koko kaupungin alueen kattavan inven-
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toinnin, jossa on selvitetty historiallisen ja esihistoriallisen ajan koh-
teiden sijainti.

Vesialueella saattaa olla hylkyjä, mutta mahdolliset jäänteet ovat to-
dennäköisesti vaurioituneet uppotukkien takia. Uppotukkeja nostettiin
tarve- ja polttopuuksi 1940 – 1960–luvuilla.

4.3 Luontokohteet
Suunnittelualueella on useita uhanalaisten paahdealueiden perhos-
ten esiintymisalueita. Alueella esiintyy mm. vallitöyhtökoi ja ma-
runakätkökääriäinen, joita esiintyy Suomen alueella vain Haminassa.
Näitä kohteita on tarpeen suojella asemakaavamääräyksillä niillä
alueilla, joilla maaperän puhdistaminen tai välttämättömät kunnallis-
tekniset työt ei sitä estä.

4.4 Liikenne- ja kunnallistekniset järjestelyt
Suunnittelualueen läheisyydessä on pääosin valmis vesi – ja jäteve-
siverkosto, sähkö-, maakaasu- ja puhelinkaapelit sekä kadut. Kaa-
vamuutoksen yksi tärkeä perusta on olemassa olevan kunnallistek-
niikan tehokas hyödyntäminen.

4.5 Maanomistus
Suunnittelualue on Haminan kaupungin omistuksessa autoliikkeen
tonttia ja varuskunnan kenttää lukuun ottamatta. Alueella on 15 vuok-
ra-aluetta matkailu- ja muuta yritystoimintaa varten.

4.6 Suunnittelutilanne
Asemakaavan tulee noudattaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoit-
teita sekä maakuntakaavassa ja yleiskaavassa asetettuja maankäy-
tön ja alueen kehittämisen tavoitteita.

4.6.1 Maakuntakaava
Kymenlaakson ensimmäinen maakuntakaava, Taajamat ja niiden
ympäristöt, on hyväksytty maakuntavaltuustossa 12.6.2006. Ympä-
ristöministeriö vahvisti tämän 1. vaihemaakuntakaavan 28.5.2008, ja
määräsi kaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoi-
man. Ympäristöministeriö on edelleen vahvistanut maakuntakaavan
siltä osin kuin Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 9.12.2009 pa-
lauttanut asian vesiliikenteen yhteystarvemerkinnän osalta ympäris-
töministeriölle uudelleen käsiteltäväksi. Kymenlaakson maakunta-
kaava on alueellisesti rajattu vaihemaakuntakaava, joka käsittää
maakunnan kuntakeskukset lähialueineen sekä eräitä alueita, joilla
on parhaillaan käynnissä liikenteen kehittämishankkeita. 28.5.2008
vahvistettu maakuntakaava korvaa ympäristöministeriön 19.6.2001
vahvistaman kokonaisseutukaavan aluevaraukset siltä osin, kuin ne
tulevat maakuntakaavassa käsitellyiksi.
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Kuva 4. Ote Kymenlaakson maakuntakaavasta

Maakuntakaavassa Tervasaari on osittain keskustatoimintojen (mer-
kintä C) ja osittain taajamatoimintojen (merkintä A) aluetta. Lisäksi
alueelle on merkitty venesatama ja muinaismuistokohde (Tervasaa-
ren patterialue).

Asemakaavan tulee noudattaa maakuntakaavan tavoitteenasettelua,
jossa yritystoiminnan, osaamisen, liikenteen ja virkistystoimintojen
kehittämiselle on asetettu mm. seuraavia tavoitteita:

- Yritystoiminnalle on tarpeen osoittaa liikenneväylien tuntumaan
työpaikka- ja teollisuusalueita sekä niitä alueita joita voidaan
osoittaa nykyistä kehittyneemmälle yritystoiminnalle.

- Alueiden tulee sijoittua kehityskäytäville ja aluevarausten tulee
hyödyntää mahdollisuuksien mukaan olemassa olevaa infra-
struktuuria.

- Nykyistä osaamista ylläpitävän yritystoiminnan kehittymisedel-
lytykset on turvattava.

- Taajamien ympäristön laadun ja palvelujen laadun sekä moni-
naisuuden tulee olla valtakunnallisesti kilpailukykyistä, osaajia
houkuttelevaa.

- Pyritään ekologisesti kestäviin ratkaisuihin.

KAAVAMUUTOSALUE
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Kaavamuutos ei ole ristiriidassa voimassa olevan maakuntakaavan
kanssa.

4.6.2 Yleiskaava
Haminan keskeisten alueiden yleiskaava on hyväksytty kaupungin-
valtuustossa 20.3.2006 ja se on saanut lainvoiman KHO:n päätöksel-
lä 5.11.2008. Haminan keskeisten alueiden yleiskaavassa suunnitte-
lualue on vapaa-ajan palvelujen ja asumisen alue (merkintä P-2).
Aluevarausmerkinnän lisäksi määräykseen sisältyy rajoituksia ja
suunnitteluohjeita.

Keskeisten alueiden yleiskaavan
aluevaraukset

P-2 Vapaa-ajan palvelujen ja asumisen alue

C Keskusta-alue

s-1

Alue, joka on valtakunnallisesti merkittävä sen kulttuuri-
historiallisen arvon, rakennustaiteellisten ja kaupunkiku-
vallisten kohteiden ja aluekokonaisuuksien sekä kaupun-
kiarkeologian vuoksi.

Kevyenliikenteen reitti

Yksiajoratainen päätie, pääkatu tai kokoojatie

Kuva 5. Ote Haminan keskeisten alueiden yleiskaavasta.
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4.6.3 Asemakaava
Asemakaava

Suunnittelualueella ovat osin voimassa 18.3.1930, 1.11.1945,
23.3.1982 ja 27.6.1990 vahvistetut asemakaavat. Osalla vesialuees-
ta ei ole asemakaavaa. Suunnittelualueelle on määritelty seuraavia
kaavavarauksia:

Asemakaavan aluevaraukset

LT Yleisen tien alue.

VP Puisto.

LP Yleinen pysäköintialue.

LS Satama-alue.

W Vesialue.

 Katualuetta

4.6.4 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

Suunnittelualueella tehdyt selvitykset

Viitesuunnitelma

Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki on tehnyt loppuvuodesta
2005 kaupungin toimeksiannosta alueelle asemakaavoituksen poh-
jaksi viitesuunnitelman, jossa on määritelty rakentamisen määrää ja
korkeuksia.

Perhosselvitys

Faunatica Oy on laatinut selvityksen uhanalaisten paahdealueiden
perhosten elinalueista. Suunnittelualueella on muutamia pinta-
alaltaan suurehkoja paahteisia alueita, jotka tulee kaavoituksessa
mahdollisuuksien mukaan jättää rakentamisen ulkopuolelle.

Kiinteiden muinaisjäännösten inventointi

Suunnittelualue sisältyy alueeseen, jolla Museovirasto on tehnyt Ha-
minan kaupungin toimeksiannosta historiallisen ja esihistoriallisen
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ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventoinnin vuonna 2006. Suun-
nittelualueella on mahdollisesti yksi muinaismuisto.

Tervasalmen sillan historiallisen arvon määrittely

Mobilia Oy on tehnyt Haminan kaupungin toimeksiannosta Ter-
vasalmen historiallisen arvon määrittelyn. Selvityksessä on kuvattu
sillan historiaa ja arvioitu sen tiehistoriallista merkitystä maanlaajui-
sesti.

Tervasalmen sillan kuntoarvio

VTT on tehnyt Tervasalmen ristikkosillasta kuntoarvion, joka sisältää
myös arvion korjauskustannuksista.

Meluselvitys

Alueelta on laadittu valtatien 7 suunnittelun yhteydessä meluselvitys,
jossa on tehty liikennemelun leviämisen arviointi tietokoneanalyysina.
Tarkempi meluselvitys tehtiin vielä vuonna 2011.

Maaperän kunnostussuunnitelma

Alueelle on laadittu selvitys maaperän kunnosta ja alueen kunnos-
tussuunnitelma. Saha-alueella käytettyjä kemikaaleja on joutunut
maaperään ja ne on tarpeen poistaa. Puhdistuksella ei ole suoria
vaikutuksia alueen kaavoitukseen. Itäpään alue on puhdistettu vuon-
na 2009. Ympäristölupa on voimassa vuoden 2012 loppuun.

Liikenneselvitys

Keskeisten alueiden yleiskaavan yhteydessä laadittiin Haminan lii-
kennesuunnitelma 2004 (LT-konsultit), jossa keskusta-aluetta on tar-
kasteltu erikseen. VT 7 tiesuunnitelman yhteydessä 2009 on laadittu
Merikadun liikennesuunnitelma (ennustevuosi 2030), johon sisältyy
toimivuustarkastelu, kevyen liikenteen selvitys ja kehittämisehdotuk-
set tilavarauksineen. Kv-liikenteen turvallisuusselvitys tehtiin 2011.

Kaupallinen selvitys

Tuomas Santasalo Ky teki Haminan keskusta-alueen kaupallisesta
vetovoimasta selvityksen vuonna 2006.

Tulvatarkastelu

Tervasaaren alueesta tehtiin tulvaherkkyystarkastelu Haminan kau-
punkirantojen yleissuunnitelman yhteydessä vuonna 2009.
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Kartat

Alueesta on laadittu kaavan pohjakartta mittakaavassa 1:500.

5 Asemakaavan suunnittelun vaiheet

5.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Nyt esillä olevalla asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella mää-
ritellään kaavavarauksia Haminan ydinkeskustan merelliselle laajen-
tumisalueelle, jonne määritellään aluevarauksia asumiselle, yritys- ja
palvelutoiminnoille sekä virkistäytymiseen.

5.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Suunnittelun käynnistämisestä tai tavoitteista ei ole tehty erillisiä pää-
töksiä.

5.3 Osallistuminen ja yhteistyö

5.3.1 Osalliset
Tässä kaavahankkeessa välittömiä osallisia ovat:
- Suunnittelualueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajat ja

asukkaat
- Alueella toimivat yritykset
- Alueen rakentamiseen suoraan tai toimensa puolesta osallistuvat.
- Yhdyskuntateknisten järjestelmien rakentamisesta ja ylläpidosta

vastaavat yhteisöt
- Kunnan rakennusvalvontaviranomainen
- Kunnan ympäristöviranomainen,
- Kunnan pelastus- ja paloviranomainen
- Kunnan terveydensuojeluviranomainen
- Kymenlaakson maakuntamuseo
- Museovirasto
- Kaakkois-Suomen ELY-keskus
- Puolustusvoimat / RUK
Välillisiä osallisia ovat kaikki sellaiset, jotka kokevat itsensä osallisik-
si.

5.3.2 Vireille tulo
Tervasaaren asemakaavan muutos on tullut vireille muodollisesti
21.12.2005 kaavoituskatsauksen yhteydessä.

5.3.3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavahankkeesta on laadittu 29.10.2007 päivätty osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma, jossa on kuvattu hankkeen vaiheita ja osallisten
vaikuttamismahdollisuuksia.
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä laati-
misvaiheen kuulemisen yhteydessä 19.11. - 21.12.2007.

5.3.4 Asemakaavaluonnos
Alustava asemakaavaluonnos on esitelty tekniselle lautakunnalle
18.10.2007.

Asemakaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä 16.9. – 15.10.2009.
Luonnosta esiteltiin raatihuoneella yleisötilaisuudessa 7.10.2009.
Asemakaavaluonnoksesta jätettiin yhteensä 3 kirjallista mielipidettä
ja 13 lausuntoa.

Palautteen pohjalta alueen läntinen kiertoliittymä siirrettiin Satama-
kadun risteyksestä Ratapihakadun risteykseen, katuverkkoa muokat-
tiin sujuvammaksi, Merikadun varren kortteleita ja massoittelua tar-
kistettiin sekä autoliikkeen korttelin muotoa ja katuliittymää muutet-
tiin.

5.3.5 Viranomaisyhteistyö
Hankkeesta on pidetty MRA 26 §:n mukainen viranomaisneuvottelu
kahdesti 13.11.2007 ja 22.1.2010, kun ennakkolausunnot oli saatu.
Viranomaisneuvottelujen pöytäkirjat ovat selostuksen liitteenä.

5.4 Asemakaavan tavoitteet
Tavoitteena on määritellä keskustan laajenemisen periaatteet ja uu-
disrakentamisen reunaehdot. Asemakaavalla tuotetaan asuinraken-
nus ja toimitilatontteja noin seuraavan kymmenen vuoden kysyntää
vastaava määrä.

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa merenrantaan sijoit-
tuvan vapaa-ajan ja virkistystoimintojen alue kaikkien kaupunkilaisten
käyttöön. Lisäksi tuotetaan aluevarauksia noin 400 asunnon raken-
tamiseen.

Kymenlaakson liitto pitää Tervasaarta maakunnallisesti merkittävänä
alueena. Haminan kaupungin strategiassa Tervasaari on nostettu
yhdeksi keihäänkärjeksi parantaa keskustan elinvoimaisuutta ja yli-
päätään Haminan kaupunkiympäristön viihtyisyyttä.

Tervasaaresta pyritään rakentamaan arkkitehtonisesti korkeatasoi-
nen ja luonteeltaan monipuolinen merellinen kaupunkiympäristö.

5.4.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyt-
tötavoitteista 30.11.2000. Päätöksessä valtakunnalliset alueidenkäyt-
tötavoitteet on jaettu kuuteen asiakokonaisuuteen, joista Helsingin
seudun erityiskysymykset ja Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityi-



Haminan kaupunki 15(24)
Selostus asemakaavan muutoksesta ja asemakaavasta Tervasaaren alueella

set aluekokonaisuudet eivät maantieteellisten aluemäärittelyjensä
mukaisesti ohjaa maankäytönsuunnittelua tällä asemakaava-alueella.
Seuraavassa on kuvattu tässä selostuksessa kuvatun asemakaavan
ja asemakaavan muutoksen suhdetta valtakunnallisiin alueidenkäyt-
tötavoitteisiin.

1. Toimiva aluerakenne

Tervasaaren asemakaavan muutoksen tavoitteena on tasapainoinen
aluerakenne, joka hyödyntää ja täydentää tehokkaasti olemassa ole-
vaa yhdyskuntarakennetta. Tällä asemakaavalla määritellään laajen-
tumisvarauksia keskusta-alueen kehittämisen ja asukasluvun kasvat-
tamisen mahdollistamiseksi. Samalla pyritään hallittuun kasvuun ja
rakentamisen ohjaamiseen nykyisen taajamarakenteen täydennysra-
kentamisalueille.

2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu

Tervasaaren asemakaavan muutos pyrkii osaltaan mahdollistamaan
yhdyskuntarakenteen eheyttämisen, elinkeinoelämän monipuolista-
misen sekä toisaalta ulkoilualueiden ja -reittien kehittämisen.

Suunnittelussa ja toteutuksessa pyritään poistamaan ihmisten ter-
veydelle aiheutuvia haittoja kehittämällä mm. liikenneoloja ja anta-
malla määräyksiä koskien meluntorjuntaa.

3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat

Asemakaavalla pyritään osaltaan mahdollistamaan virkistysvyöhyk-
keiden kehittäminen toimivina kokonaisuuksina.

Yhtenäiset virkistysaluekokonaisuudet palvelevat myös ekologisten
yhteyksien säilyttämisessä sekä itsessään harvinaisten lajien esiin-
tymisalueina, esim. paahdealueiden hyönteisille.

Asemakaavan toteutuksessa on huomioitava arvokkaat kulttuuriym-
päristöt.

4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto

Asemakaavassa varataan alueita energiahuollon tarpeisiin, mm. ve-
sihuolto- ja sähköverkostojen runkolinjoille. Energiahuollon tulevai-
suuden tavoitteiden toteuttaminen on huomioitava.

5.4.2 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Haminan kaupungin tavoitteita ovat:

- Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi ja päivittäminen tarvit-
taessa

- Kulttuurihistoriallisten arvokohteiden huomioon ottaminen
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- Riittävän asuin- ja yritystonttivarannon ylläpito kaupungin kehityk-
sen turvaamiseksi

5.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot
Tervasaaren alue on pääosin asemakaavoitettu. Nykyisessä asema-
kaavassa suunnittelualue on pääosin satama-aluetta. Asemakaavan
muuttamisen ja täydentämisen tavoitteena on yhdyskuntarakenteen
tiivistäminen nykyisiin alueisiin liittäen.

Kuva 6. Havainnekuva viitesuunnitelmasta. Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy

5.5.1 Luonnosvaihtoehdot
Luonnossuunnittelun aikana on tehty vaihtoehtoisia luonnoksia kah-
teen rakennemalliin pohjautuen. Vaikutusten arvioinnin ja vertailun
pohjana olivat suunnitelmavaihtoehdot 1, joka noudattaa alueelle
laadittua viitesuunnitelmaa ja 2, joka laajentaa keskustan ruutukaa-
vaa Tervasaaren alueelle.

Lopullinen ehdotus on yhdistelmä vaihtoehdoista 1 ja 2. Viitesuunni-
telman periaatteista korostuvat rantojen käyttö ja keskuspuisto. Ruu-
tukaavamallista nousevat esiin liittyminen keskustaan, kortteleiden
mitoitus ja näkymät
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5.5.2 Kaavaratkaisut
Taloudellinen kestävyys

Lisärakentaminen kaava-alueella liittyy olemassa olevaan yhdyskun-
tarakenteeseen ja tukeutuu jo rakennettuun infrastruktuuriin. Asema-
kaavalla hyödynnetään nykyistä palvelurakennetta.

Sosiaalinen kestävyys

Asemakaavojen virkistysalueiden määrää lisätään. Viheralueverkos-
tosta on pyritty tekemään yhtenäinen.

Asemakaavalla pyritään turvaamaan kaupungin elinkeinoelämän
toimintaedellytyksiä sijoittamalla kaava-alueelle kortteleita yritystoi-
minnalle.

Kulttuurinen kestävyys

Kulttuuriympäristön säilymistä edistetään arvorakennusten suojelulla
ja rakentamisohjeilla. Tervasaaren laiturialueen kehittämisestä laadi-
taan erillinen toteutussuunnitelma.

6 ASEMAKAAVAN KUVAUS

6.1 Kaavan rakenne
Asemakaavaehdotuksen rakenne noudattaa keskustan ruutukaavan
koordinaatistoa liittäen Tervasaaren osaksi kaupungin keskustaa.
Asemakaavan aluevaraukset ohjaavat sekoittuneen kaupunkiraken-
teen toteutumiseen.

Katuverkko perustuu kolmeen kiertoliittymään, useammasta katujak-
sosta muodostuvaan pääväylään ja sen poikkikatuihin. Pääkadulla
on molemmin puolin jalkakäytävät, joita täydentää puistoalueiden ke-
vyen liikenteen verkosto. Merikadun kevyen liikenteen alituksia on
kaksi ja tasossa Merikadun ylittäviä suojateitä tulee Satamakadun,
Maariankadun, Lepikönkadun ja Sibeliuskadun risteyksiin.

Liikerakentaminen keskittyy Merikadun varteen niin, että toteuttami-
nen vahvistaa ja eheyttää nykyistä keskustaa ja selkeyttää Merika-
dun kaupunkikuvaa . Keskellä aluetta Bruuninkadun varressa on kol-
me rakennusalaa uudentyyppiselle liikerakentamiselle. Tervasaaren
rannassa on vapaa-ajan toimintaan ja kulttuuriin liittyvää rakentamis-
ta. Sillan vieressä on maamerkkinä 6-kerroksinen toimistorakennus.

Asuntorakentaminen on sijoitettu kahdelle alueelle: Tervasaarenka-
dun varteen ja toisaalta Merikadun ja uuden venesataman väliin.
Massoittelussa on pyritty korostamaan merellisen ympäristön lähei-
syyttä ja mielenkiintoisten näkymien syntymistä. Alue on tuulille altis,
mutta puistopuuston ja piharakenteiden sekä -istutusten avulla piho-
jen mikroilmastoa voidaan optimoida.
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Kuva 7. Tervasaaren laiturin alue ja etualalla Rampsinkari

Asuintalot ovat joko pistetaloja tai lamellitaloja. Alueen itäpäässä
kortteliin 88 on mahdollista rakentaa tiivis pientaloista muodostuva
kokonaisuus ja päiväkoti. Sekakortteleissa maantasokerroksiin on
mahdollista sijoittaa liikehuoneistoja. Eri käyttötarkoitusten välistä
suhdetta ei kuitenkaan ole asemakaavassa määrätty. Alueen raken-
tamista ohjataan myöhemmin korttelisuunnitelmalla ja tontinluovutuk-
sen ehdoilla.

Asemakaavassa annetaan määräyksiä koskien rakennusten sijoitte-
lua, kerroslukua ja julkisivumateriaaleja. Asukaspysäköinti sijoitetaan
tontille maantasoon. AL-kortteleissa on mahdollista sijoittaa auto-
paikkoja asuinkerrosten alle. Useimmilla kaduilla on toispuoleinen
pysäköintimahdollisuus.

Melulle herkimpiä alueita pääkatujen varsilla on osoitettu liikeraken-
tamiseen. Alueelle on lisäksi annettu meluntorjuntaa koskevia mää-
räyksiä.

Merenranta-alueet on osoitettu virkistysalueiksi kaikkien kaupunki-
laisten käyttöön. Tervasaaren aluetta kiertää yhtenäinen kevyen lii-
kenteen raitti. pienet saaret Rampsinkari, Jänissaari ja Voihelli vara-
taan yleiseen virkistykseen.
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Tervasaarella on yleinen uimarantavaraus ja pienempi, varustuksel-
taan vaatimattomampi uimapaikka. Yrjösenpohjan rannassa on vara-
us aittojen muodostama rivistö majoitus- ja myymälätarkoituksiin. Si-
beliuskadun kenttä on monitoimikenttä, josta RUK:n ajoharjoittelu on
tarkoitus siirtää vuoden 2015 loppuun mennessä kaupungin itälaidal-
le.

Alueella on kaksi veneiden kotisatamaa. Yrjösenpohjan satamassa
on noin 200 venepaikkaa ja Lepikön venesatamaa on mahdollisuus
laajentaa 400-paikkaiseksi.

Tervasaaren laiturin alueella on vapaa-aikaa, kulttuuria ja matkailua
palvelevia varauksia. Alueella toimivat matkailu- ja ravintola-alojen
yritykset säilyvät alueella ja niiden toimintaa tuetaan määrittelemällä
ao. toimintoja asemakaavaan. Lepikön venesatamassa on varaus
veneliikkeelle ja esimerkiksi venekerhon paviljongille.

6.2 Mitoitus
Mitoituksen ohjenuorana on käytetty periaatetta: tehokasta rakenta-
mista, pysäköinti maantasossa ja yhtenäiset puistoalueet.

Maapinta-ala on noin 42 ha ja vesialuetta on noin 45 ha. Asuinkortte-
leiden pinta-ala on 8 ha ja rakennusoikeutta niillä on yhteensä 62.000
ka-m2. Liikerakennusten kortteleiden pinta-ala on 3,5 ha ja raken-
nusoikeutta näissä kortteleissa on 28.000 ka-m2. Erilaisia virkistys-
alueita on 14 ha ja katualuetta 10 ha. Tarkemmat mitoitusluvut ilme-
nevät liitteenä olevasta tilastolomakkeesta.

6.3 Kaavan vaikutukset

6.3.1 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja ympäristöön
Linnoituksen kaupunginosassa asuu vuoden 2008 lopun tilastotiedon
mukaan 1745 ihmistä. Heistä 686 on yli 65-vuotiaita. Peruskouluikäi-
siä (7 – 15 v) on vain 76. Olisi erittäin toivottavaa, että Haminan kes-
kusta-alueen demografinen rakenne Tervasaaren toteutumisen myö-
tä oikenisi.

Asemakaavalla osoitetaan keskusta-alueeseen liittyvän kaupungin-
osan maankäyttö. Alueelle sijoittuu huomattava määrä palveluja,
asumista sekä virkistysaluetta. Alueen rakentaminen tuo nyt jouto-
maana olevan alueen kaupunkilaisten käyttöön ja lisää palvelutarjon-
taa alueella. Ranta-alueelle sijoittuva virkistys- ja uimaranta-alue pa-
rantavat keskusta-alueen asukkaiden ja muiden käyttäjien virkistäy-
tymismahdollisuuksia merkittävästi. Myös pilaantuneet maa-alueet
saadaan kunnostettua rakentamisen yhteydessä, jolloin pilaantunei-
den maiden aiheuttama ympäristöriski pienenee merkittävästi.

Alueelle sijoittuu sen toteutuessa ja kehittyessä noin 1 000 asukasta
sekä palvelu- ja yritystoimintoja. Tämä lisää Merikadulle suuntautu-
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vaa liikennettä, mikä vaikuttaa osaltaan Merikadun ja muiden keskus-
ta-alueen katujen liikennemelutasoihin. Tervasaaren rakentuminen ja
valtatien 7 kehittäminen kulkevat käsi kädessä, joten kokonaisuudes-
sa melutasot laskevat merkittävästi valtatieliikenteen siirtyessä pois
keskustasta. Henkilöautojen määrän ennustetaan kuitenkin saavutta-
van nykytason vuoteen 2030 mennessä.

6.3.2 Vaikutukset luonnonvaroihin, maaperään ja pohjaveteen
Maaperää saattavat kuormittaa yksittäisistä pistemäisistä lähteistä
maahan pääsevät aineet. Pistemäistä kuormitusta voivat aiheuttaa
kaikki toiminnot, joissa käsitellään tai varastoidaan ympäristölle hai-
tallisia aineita. Useimmiten tällaiset toiminnot edellyttävät ympäristö-
lupaa ja ne ovat ympäristövalvonnan piirissä.

6.3.3 Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin sekä luonnon monimuotoisuuteen
Asemakaavan toteutuminen kaventaa jonkin verran uhanalaisten
paahdealueiden perhosten esiintymisalueita. Toisaalta lajien suojelu-
taso paranee useampien esiintymisalueiden tullessa suojelun ase-
makaavallisen suojelun piiriin. Asemakaavassa on annettu määräyk-
siä koskien paahteisia kenttäalueita. Ne pyritään säilyttämään nykyi-
sessä muodossaan alueen käyttämisestä huolimatta tai kompensaa-
tioperiaatteella korvata viereisillä lisäalueilla. Näille alueille on ehdo-
tettu käyttötarkoitukseksi virkistysaluetta tai sorapintaista monitoimi-
kenttää.

Suunnittelualueella on pilaantuneita maa-aineksia, jotka tullaan pois-
tamaan. Uhanalaisia lajeja sijaitsee myös tällaisilla alueilla, joilla
maaperää tullaan puhdistustöiden edetessä muokkaamaan voimak-
kaasti. Tämä johtaa muutamien pienialaisten esiintymien häviämi-
seen.

Kuva 8. Tervasaari lännestä. Vasemmassa reunassa ovat vanha ja uusi silta.
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6.3.4 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskuntatalouteen ja liikenteeseen
Alueen rakentaminen tiivistä merkittävästi Haminan keskustaraken-
netta ja kasvattaa keskusta-alueen asukasmäärää, mikä takaa pa-
remmin palveluiden säilymisen Haminan keskustassa.

Tervasaaren alueesta tehdään kaupungin keskusta-alueen laajen-
nus, mikä edellyttää laadukasta toteutusta ja näin ollen merkittäviä
panostuksia infrastruktuurin toteutukseen.

Yhdyskuntarakenteen tiiviys ja yhtenäisyys paranee, mutta se myös
aiheuttaa liikennemäärän kasvua. Liikennemäärän kasvu kohdistuu
Merikadulle ja muille keskustan pääkaduille.

Asemakaavaan on osoitettu tilavaraus uuden kevyenliikenteen sillan
rakentamiseen. Liikenteen kasvun myötä uusi erillinen silta saattaa
olla tarpeellinen kevyenliikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden kehit-
tämiseksi ja turvaamiseksi.

6.3.5 Vaikutukset kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön
Asemakaavassa on huomioitu rakennushistoriallisesti arvokkaiden
rakennusten säilyminen. Rakennusperinnön säilyttämisestä ja hoita-
misesta on annettu määräyksiä.

Ristikkosillan poistaminen avaa näkymän uudelta sillalta Tervasaa-
ren suuntaan. Ristikkosillan tiehistoriallinen merkitys on lähinnä pai-
kallinen, mutta asemakaavan toteutuminen johtaa paikallishistorialli-
sesti alueen kehitykseen vaikuttaneen rakennelman purkamiseen.
Nykyisellään ristikkosilta on huonossa kunnossa ja sen korjaaminen
vaatisi huomattavia panostuksia. Taloudellisesti ristikkosillan säilyt-
täminen ja kunnostaminen ei ole toteuttamiskelpoinen vaihtoehto.

Kaksi rinnakkaista siltaa johtaa Tervasaaren satama-alueella epä-
määräisiin tyhjiin alueisiin, jotka eivät liikenteen määrän ja meluolo-
suhteiden vuoksi ole oikeastaan missään käytössä. Vanhan sillan
poistaminen vapauttaa merkittävän määrän maapinta-alaa muuhun
käyttöön ja mahdollistaa Tervasaaren ja keskusta-alueen kehittämi-
sen viihtyisämmäksi.

6.4 Ympäristön häiriötekijät

6.4.1 Melu
Suunnittelualue sijaitsee kaupungin tärkeimmän sisääntulotien välit-
tömässä läheisyydessä. Moottoritierakentaminen ja valtatien siirtymi-
nen pois keskustasta vähentää liikennemääriä ja laskee tilapäisesti
melutasoja keskusta-alueella. Liikennemäärien ennustetaan kuiten-
kin kasvavan tulevaisuudessa, joten suunnittelualueen meluntorjun-
taan tulee myös kiinnittää erityistä huomiota.
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Valtioneuvoston päätöksen (N:o 993 29.10.1992) mukaiset ohjearvot
ylittyvät joillakin alueilla. Melun keskiäänitaso LAeq ei nykyisillä asuin-
alueilla saa ylittää päivällä (07.00 - 22.00) 55 dBAeq ja yöllä (22.00 -
07.00) 50 dBAeq. Uusilla asuinalueilla yöajan ohjearvo on 45 dBAeq.

Merikadun varren asuintaloja ei voida melun ja nykyisen liikennever-
kon takia rakentaa, ennen kuin Haminan keskustan ohittava moottori-
tie on avattu liikenteelle.

6.4.2 Tärinä
Ympäristössä esiintyvä tärinä saattaa aiheuttaa ihmisille epämiellyt-
täviä tuntemuksia ja rakennuksille vaurioita. Haitallista tärinää aiheut-
tavat erityisesti raskas liikenne, raideliikenne, teollisuus, louhiminen
ja rakentaminen. Raideliikenne on Suomessa merkittävin tärinän läh-
de. Raskaan liikenteen siirtyminen ohikulkutielle toteutunee vuoden
2014 lopulla.

7 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

7.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
Alueen toteutumista ohjaavat tämän asemakaavan määräykset, alu-
eelle laadittava korttelisuunnitelma sekä Haminan kaupungin raken-
nusjärjestys.

Rakennuslupahakemuksen yhteydessä on esitettävä meluselvitys
rakennusvalvonnan sitä edellyttäessä. (Lisäys 18.1.2012)

7.2 Toteuttaminen - ajoitus ja seuranta
Tontinluovutusehdoissa tullaan määrittelemään toteuttamisaika.
Tonttien luovutus tulee perustumaan kilpailuttamiseen.

Ensimmäisenä toteutetaan autoliikkeen taakse sijoittuvat korttelialu-
eet, sillä sisäänajon toteuttaminen näille alueille onnistuu ennen
moottoritien rakentamista.

Suunnittelualueen rakennusoikeuden määrä on merkittävä Haminan
kaupungin mittapuussa. Alueen toteutuminen alkaa pian kaavan
vahvistumisen jälkeen, mutta alue on valmiiksi rakennettu vasta 10–
15 vuoden kuluttua.

Haminassa 13.8.2010

Vesa Pohjola
Kaupunginarkkitehti
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Kaavaehdotus oli nähtävillä 8.9. – 7.10.2010. Muistutuksia jätettiin 2
kpl. Lausuntoja saatiin 10 kpl. Palautteen tiivistelmä ja niihin annetut
vastineet, joissa on selostettu tehtävät tarkistukset, ovat tämän selos-
tuksen liitteenä.

ELY-keskus ehdottaa mm. Haminaa merkittävän tulvariskin alueeksi.
Tämän johdosta kaavamääräystä tulvaesteen korkeusasemasta on
korotettu 3,15 metriin.

Selvennys kaavamääräyksiin

Puhdistettava maa-alue (merkintä saa) tarkoittaa ympäristöluvan
mukaista puhdistettavaa aluetta. Ympäristöluvassa on lisäksi määri-
telty lievästi pilaantuneita alueita, joiden päälle on tuotava puhdasta
maata vähintään 80 cm. Näitä alueita ei ole merkitty kaavakarttaan.

Haminassa 17.5.2011

Vesa Pohjola
Kaupunginarkkitehti

Kaavaehdotus oli toistamiseen nähtävillä 1. – 30.6.2011. Ehdotuk-
sesta jätettiin yksi varsinainen muistutus ja yksi ehdotus. Kaavoitta-
jan mielestä ne eivät anna aihetta toimenpiteisiin. Lausuntojen, vi-
ranomaisneuvottelun 26.8.2011 ja Ramboll Oy:n lisäselvitysten pe-
rusteella kaupunginhallitukselle ehdotetaan 18.1.2012 seuraavia
merkitykseltään vähäisiä tarkistuksia:
- kaavakartalla Ratapihankadun katualuetta levitetään muutamalla

metrillä Ahtaajanpuiston alueelle mahdollistamaan tarvittaessa
uuden kevyen liikenteen väylän rakentaminen.

- kaavakarttaan kortteleihin 86 ja 88 ääneneristysvaatimukseksi
merkitään 35 dBA:n sijaan 31 dBA.

- kaavamääräyksissä VU-1 –aluetta koskevan määräyksen sanat
”ajoharjoittelurata vuoden 2015 loppuun. Puolustusvoimilla on”
muutetaan muotoon ”, kunnes korvaava alue on otettavissa käyt-
töön. Siihen asti Puolustusvoimilla on”.

- kaavamääräyksissä vajaan kattokerroksen kerroslukumääräyksen
sanat ”ullakon tasolla” vaihdetaan sanoiksi ”rakennuksen ylim-
mässä kerroksessa”.

- kaavamääräyksissä rakenteellinen melusuojausmääräys poiste-
taan korttelin 88 osalta ja keskimelutason mittauskorkeus vaihde-
taan 1,5 metristä 2 metriin. Määräykseen lisätään myös vaatimus
yöaikaisen melutason alittumisesta tai koneellisesta ilmanvaihdos-
ta ja jäähdytyksestä.
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- kaavamääräyksissä y-merkinnän selite ”Vesialueen ylittävä silta”
muutetaan muotoon ”Alueen ylittävä silta”.

- kaavaselostukseen lisätään vaatimus esittää meluselvitys raken-
nuslupahakemuksen yhteydessä rakennusvalvonnan sitä edellyt-
täessä.

- kaavaselostuksen liitteiksi lisätään viranomaisneuvottelun pöytä-
kirja 26.8.2011, meluselvitys ja kevyen liikenteen turvallisuusselvi-
tys.

Haminassa 11.1.2012

Vesa Pohjola
Kaupunginarkkitehti

Kaupunginhallitus päätti 30.1.2012 Kaakkois-Suomen ELY-
keskuksen ja Haminan kaavoitusyksikön neuvottelun 19.1.2012 tu-
loksena tarkistaa rakenteellista melumääräystä:

Kortteleiden 79, 80 ja 86 piha-aluetta on suojattava ympäristöön so-
peutuvalla melua eristävällä rakenteella niin, että pihamaalla on ulko-
oleskeluun soveltuvaa aluetta 5 % asuinkiinteistöjen pinta-alasta, jol-
la päiväajan (klo 7 – 22) keskimelutaso 2 metrin korkeudella maan-
pinnasta ei ylitä 55 dBA.

muotoon:

Kortteleiden 79, 80, 86 ja 88 piha-aluetta ja parvekkeita on suojattava
ympäristöön sopeutuvalla melua eristävällä rakenteella niin, että pi-
hamaalla on ulko-oleskeluun soveltuvaa aluetta 10 % asuinkiinteistö-
jen pinta-alasta, jolla päiväajan (klo 7 – 22) keskimelutaso 2 metrin
korkeudella maanpinnasta ja parvekkeilla ei ylitä 55 dBA.

Haminassa 31.1.2012

Vesa Pohjola
Kaupunginarkkitehti


