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ASEMAKAAVAN MUUTOS LINNOITUKSEN KAUPUNGINOSASSA KORTTELIN 73 
TONTILLA 18  

ENTINEN JÄÄKÄRIMUSEO / PATALJOONANKENTTÄ 7 

                                      

1 SUUNNITTELUALUE 

Suunnittelualue käsittää Linnoituksen kaupunginosan korttelin 73 
tontin 18, jolla sijaitsee suojeltu entinen jääkärimuseon rakennus. 
Alue sijaitsee Haminan ydinkeskustassa varuskunnan kasarmialueel-
la. Tontti on nykyään yksityisomistuksessa.  

Suunnittelualueella on voimassa oleva asemakaava. Suunnittelualu-
een sijainti on esitetty alla olevassa karttakuvassa. 

                                         

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti Haminan keskustassa kasarmialueella. 
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2 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET 

Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty kiinteistönomistajan aloittees-
ta. Muutoksen tarkoituksena on siirtää osa nykyisestä rakennusoi-
keudesta samalle tontille muodostettavalle toiselle rakennusalalle, 
koska suojelumerkinnän takia nykyistä rakennusoikeutta ei voi toteut-
taa. Samalla myös kaavan osoittama suurin sallittu kerrosluku suojel-
lulle rakennukselle korjataan kahdesta yhteen.   

Asemakaavamuutosalue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään ra-
kennettuun kulttuuriympäristöön (Haminan linnoitus- ja varuskunta-
kaupunki, www.rky.fi).  
 
Koska voimassa olevaan asemakaavaan on päässyt virhe, eikä ny-
kyisellä omistajalla ole siihen osuutta, asemakaavan muutoskustan-
nuksia ei peritä kaavamuutoksen hakijalta.   

3 LÄHTÖKOHDAT, TEHDYT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT  

Maakuntakaava ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 

Kymenlaakson liitto on laatinut maakuntakaavan Taajamat ja niiden 
ympäristöt, jonka maakuntavaltuusto hyväksyi 12.6.2006. Ympäris-
töministeriö on vahvistanut tämän 1.vaihemaakuntakaavan 
28.5.2008 ja 18.1.2010 tehdyillä vahvistuspäätöksillä. Maakuntakaa-
vassa suunnittelualue kuuluu keskustatoimintojen alueeseen, jolla on 
säilytettäviä vähintään maakunnallisesti merkittäviä rakennuskohteita 
(C/s). Alueelle on annettu seuraava suunnittelumääräys: 

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huo-
miota alueen viihtyisyyteen, omaleimaisuuteen ja kaupunkikuvan ta-
sapainoisuuteen sekä huolehdittava eri liikennemuotojenjärjestelyjen 
tarkoituksenmukaisuudesta ja häiriöttömyydestä. Aluetta suunnitelta-
essa on varauduttava riittävään nykyistä keskustatoimintaa sijainnil-
taan tukevaan palvelutarjontaan. Erityistä huomiota tulee kiinnittää 
maisema- ja kulttuuriarvojen sekä rakennushistoriallisten ominaispiir-
teiden säilyttämiseen. Alueen käytön suunnittelussa ja toteutuksessa 
on otettava huomioon kulttuuriympäristön vaaliminen ja turvattava 
merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen sekä alueiden ominaisluon-
teen ja erityispiirteiden säilyminen. 

Ympyräkaava-alueelle on merkitty lisäksi kohdemerkintänä muinais-
muistokohde. Kohteen ja sen lähialueen maankäytön suunnittelussa 
ja toteutuksessa on otettava huomioon kiinteiden muinaisjäännösten 

http://www.rky.fi/
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lisäksi niiden riittävät suoja-alueet ja kohteen liittyminen maisemaan. 
Toimenpiteitä suunniteltaessa on pyydettävä lausunto museoviran-
omaisilta. 

Valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla (VAT) asetetaan alueiden 
käytölle yleisluonteisia tavoitteita valtakunnallisella tasolla. Viisi val-
takunnallista alueidenkäyttötavoitetta ovat tulleet voimaan 1.4.2018 
valtioneuvoston päätöksellä (14.12.2017). Tavoitteiden ensisijaisena 
tarkoituksena on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden 
huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä val-
tion viranomaisten toiminnassa. Tavoitteiden tarkoituksena on myös 
edistää kansainvälisten sopimusten ja sitoumusten täytäntöönpanoa 
Suomessa sekä turvata valtakunnallisten alueidenkäyttöratkaisujen 
tarkoituksenmukaista toteuttamista. Tavoitteet liittyvät keskeisimmiltä 
osiltaan kestävän kehityksen ja hyvän elinympäristön edistämiseen.  
VAT:t 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 kuntakaavoituk-
sessa.  

Kaavamuutos ei ole ristiriidassa vahvistetun maakuntakaavan eikä 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) kanssa. 

 

Yleiskaava 

Haminan keskeisten alueiden yleiskaava on hyväksytty kaupungin-
valtuustossa 20.3.2006 ja se on saanut lainvoiman 5.11.2008. 

Yleiskaavassa suunnittelualue kuuluu keskustatoimintojen aluee-
seen, joka on valtakunnallisesti merkittävä sen kulttuurihistoriallisen 
arvon, rakennustaiteellisten ja kaupunkikuvallisten kohteiden ja alue-
kokonaisuuksien sekä kaupunkiarkeologian vuoksi (C/S-1). Alueelle 
on annettu seuraava suunnittelumääräys: 

Alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta ja ympäristö 
säilytetään. Museovirastolle ja maakuntamuseolle on varattava mah-
dollisuus lausunnon antamiseen yksityiskohtaisen suunnittelun yh-
teydessä. 

Kaavamuutos ei ole ristiriidassa voimassa olevan Keskeisten aluei-
den yleiskaavan kanssa. 
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Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa 11.3.2008 hyväksytty asemakaava 
426.  

Asemakaavan aluevaraukset 

C-1 

Keskustatoimintojen korttelialue.               
Alueelle sallitaan sijoitettavaksi julkisia palve-
luja, liike- ja toimistotiloja, hotellitoimintoja ja 
asumista. Alueelle ei saa sijoittaa vähittäis-
kaupan suuryksikköä. 

 

Suunnittelualueella sijaitseva rakennus on merkitty suojeltavaksi ra-
kennukseksi (sr). Rakennusta ei saa purkaa, eikä siinä saa tehdä 
sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka turmelevat julkisivujen tai ve-
sikaton rakennushistoriallista tai kulttuurihistoriallista arvoa tai tyyliä. 
Rakennuksen kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset ominaispiir-
teet tulee säilyttää tai korjausrakentamisen yhteydessä ennallistaa. 
Rakennusvalvontaviranomaisen on ennen rakennuksen korjausta tai 
muuttamista koskevan hakemuksen ratkaisua pyydettävä lausunto 
Museovirastolta. 

Puistomaisena hoidettava alue on merkitty vp – merkinnällä. 

 

Rakennusjärjestys 

Haminan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2011. 
Voimassa oleva Haminan kaupungin rakennusjärjestys huomioidaan 
asemakaavasuunnittelussa. 

Kartat 

Alueesta on laadittu yksityiskohtainen pohjakartta mittakaavassa 
1:1000. 

3.1 SUUNNITTELUUN VAIKUTTAVIA PÄÄTÖKSIÄ JA SUUNNITELMIA  

Haminan kaupunki on teettänyt keskusta-alueesta selvityksiä, joita 
hyödynnetään tarvittavin osin asemakaavan valmistelussa. 
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- Haminan yleiskaavan luontoselvitykset 2003 ja 2004 

- Haminan keskusta-alueen kaupallinen vetovoima 2006 

- Haminan liikennesuunnitelma 2004 

- Haminan arkeologinen inventointi 2003 

- Esihistoriallisten muinaisjäännösten inventointi 2006 

- Kulttuuriympäristöohjelma, inventointiluonnos  

Tarvittaessa alueella tehdään koekaivauksia ja lisätutkimuksia mui-
naismuistojen kartoittamiseksi ja niiden huomioimiseksi kaavoituk-
sessa. 

4 VAIKUTUKSET JA VAIKUTUSALUE 
 

Asemakaavan toteuttamisen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia arvioi-
daan suunnittelun yhteydessä. Maankäyttö- ja rakennuslain ja -
asetuksen mukaan arvioitavia vaikutuksia ovat: 

 vaikutukset ihmisten elinoloihin ja ympäristöön, maa- ja kallio-
perään, veteen, ilmaan ja ilmastoon; kasvi- ja eläinlajeihin, 
luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin, alue- ja yh-
dyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen, lii-
kenteeseen; kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön 
sekä rakennettuun ympäristöön (Maankäyttö ja rakennusase-
tuksen 1§) 

 lisäksi tulee selvittää tarpeellisessa määrin suunnitelman to-
teuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskunta-
taloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset koko 
siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia 
vaikutuksia (Maankäyttö- ja rakennuslain 9§) 

Selvitettävät vaikutukset määritellään tarkemmin kaavoituksen yh-
teydessä. Vaikutusten selvittäminen perustuu alueelta käytössä ole-
viin perustietoihin, alueella suoritettuihin maastokäynteihin, aluetta 
koskeviin aiempiin selvityksiin, osallisilta saataviin tietoihin, lausun-
toihin ja mielipiteisiin sekä laadittavien suunnitelmien ympäristöä 
muuttavien ominaisuuksien analysointiin.  
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4.1 Rakennettu ympäristö  

Suunnittelualue sijoittuu Haminan varuskunnan kasarmialueelle. Ka-
sarmialue sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa 1700-1800-
luvuilta peräisin olevassa linnoitusympäristössä Haminan kaupungin 
keskustassa.  

Kasarmialueen rakennuskanta edustaa kaikkia sen historian aika-
kausia. Vanhimmat kasarmi- ja varastorakennukset ovat 1780-
luvulta. Rykmentin kentän alueella sijaitseva ja suunnittelualueelle si-
joittuva entinen jääkärimuseo on tällä hetkellä tyhjillään. Se on val-
mistunut v.1800. 

Viime vuosina ja vuosikymmeninä on toteutettu varuskunnan uudel-
leenjärjestelyjä, joiden seurauksena Haminan varuskunnan tilatar-
peet ovat pienentyneet huomattavasti aiemmasta. Muutosten myötä 
osa kasarmialueella sijaitsevista rakennuksista on jo poistunut tai tu-
lee lähivuosina poistumaan varuskunnan käytöstä. 

4.2 Luonto ja maisema 

Kaavamuutosalue on pääosin rakennettua ympäristöä, jossa kasvilli-
suus ja eläimistö on niukkaa. Vallialueet tekevät poikkeuksen. Vuosi-
na 1989-91 tehdyn kasvillisuusinventoinnin perusteella vallit muodos-
tavat harvinaisen monipuolisen kasvupaikkatyyppien kokonaisuuden. 
Selvityksen mukaan 175 vuotta kestänyt venäläinen varuskuntakausi 
toi linnoitusalueelle runsaasti uusia kasvilajeja. Linnoitusalueen läpi 
kulkenut ja yhä kulkeva liikenne sekoittaa ja tuo alueelle edelleen uu-
sia lajeja. Paahteiset vallirinteet ja harvinainen kasvusto luovat suo-
tuisan elinympäristön myös harvinaisille hyönteislajeille. Suunnittelu-
alue ei itsessään sisällä valleja, mutta tontti rajautuu niihin kaikilta 
muilta paitsi pohjoisosiltaan. 

Luontokohteet 

Suunnittelualueella ei ole havaittu arvokkaita luontokohteita.  

Pilaantuneen maaperän kohteet 

Pilaantuneiden maiden rekisterissä ei ole merkintää kaava-alueella. 

Pohjavesialue 

Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella. 
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4.3 Muinaismuistot 

Museovirasto tekee suunnittelualueella koekaivauksia ja tutkimuksia 
viimeistään ennen rakentamisen aloittamista mahdollisten muinais-
muistojen kunnon ja tarkan sijainnin selvittämiseksi. 

Tontilla sijaitsee vanha nuotiopaikka vallien rakennusajoilta. Tämä 
huomioidaan kaavaa laadittaessa. 

4.4 Liikenteen ja teknisen huollon järjestäminen 

Alueella ja sen läheisyydessä on olemassa oleva kunnallistekninen 
verkosto, johon uuden rakennuksen on mahdollista liittyä.  

4.5 Muut vaikutukset 

Kaavan toteutumisella on vaikutusta ydinkeskustan elinvoimaisuu-
teen, viihtyvyyteen ja ympäristöön. Kaavalla on vaikutusta myös ih-
misten elinoloihin, elinympäristöön sekä palvelujen saatavuuteen. 

Kaavamuutos mahdollistaa tontin kokonaisrakennusoikeuden hyö-
dyntämisen. 

Kaavan toteuttamisen yhteydessä rakentamisaikana naapurustoon 
aiheutuu häiriötä. 

5 OSALLISET 

Välittömiä osallisia ovat: 

- Kaava-alueen ja sen naapuruston kiinteistönomistajat, vuokralai-
set, yritykset ja asukkaat 

- Alueen rakentamiseen suoraan tai toimensa puolesta osallistuvat 
- Yhdyskuntateknisten järjestelmien rakentamisesta ja ylläpidosta 

vastaavat yhteisöt  
- Kunnan rakennusvalvontaviranomainen 
- Kunnan ympäristöviranomainen 
- Kunnan pelastus- ja paloviranomainen 
- Kaakkois-Suomen ELY –keskus, ympäristö ja luonnonvarat 
- Museovirasto ja Kymenlaakson museo 

 
Välillisiä osallisia ovat kaikki sellaiset, jotka kokevat itsensä osallisik-
si. 
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5.1 OSALLISTUMISEN JÄRJESTELYT 
 

Hankkeen käynnistysvaiheesta tiedotetaan osallisille kirjeellä sekä 
kaupungin internetsivuilla, ilmaisjakelulehti Reimarissa sekä julkisten 
kuulutusten ilmoitustaululla (Puistokatu 2). Osallistuminen tapahtuu 
suoralla yhteydenotolla suunnittelusta vastaavaan kaupunkikehitys-
palvelujen kaavoitukseen. 

Osallisille annetaan tieto alustavan kaavaluonnoksen sekä asema-
kaavaehdotuksen nähtävillä pitämisestä. Kaavan nähtävilläoloaikoina 
esillä on myös kaavan mahdollista lähtöaineistoa sekä kaavoitusta 
varten laaditut selvitykset. Kaavamuutoksesta hankitaan tarvittavat 
viranomaisten lausunnot. Kaavan hyväksyy Haminan kaupunginval-
tuusto ja kaava-asiaa valmistelee kaupunkikehitysvaliokunta. Kaava 
laaditaan kaupungin omana työnä. 

6 TIEDOTTAMINEN 

Suunnittelun käynnistymisestä ja tästä osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta (OAS) sekä asemakaavaluonnoksen nähtävillä olosta tie-
dotetaan 17.10.2018 kaupungin internetsivuilla, ilmaisjakelulehti 
Reimarissa sekä kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla 
(Puistokatu 2). Lisäksi suunnittelualueen naapuruston kiinteistön-
omistajille tieto annetaan kirjeellä. OAS:n muutoksista ilmoitetaan 
kaavaa koskevan muun tiedottamisen yhteydessä. 

Asemakaavaehdotuksen nähtävillä olosta tiedotetaan kaupungin in-
ternetsivuilla Kuulutukset-kohdassa sekä kaupungin julkisten kuulu-
tusten ilmoitustaululla (Puistokatu 2). Lisäksi suunnittelualueen naa-
puruston kiinteistönomistajille ja mahdollisille muistuttajille tieto anne-
taan kirjeellä tai sähköpostilla. 

7 VIRANOMAISYHTEISTYÖ 

Kaavamuutoksesta pyydetään lausunnot Kaakkois-Suomen ELY -
keskukselta, Kymenlaakson museolta, Museovirastolta, Kymenlaak-
son pelastuslaitokselta, sekä lupavaliokunnalta (rakennusvalvonta-, 
ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisilta). Kaupungin 
johtosäännön mukaan muista kuin laaja-alaisista tai muutoin merkit-
tävistä kaavoista lausunnon voivat antaa valiokuntien esittelevät vi-
ranhaltijat. 
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8 KAAVOITUKSEN KULKU, AIKATAULU JA PÄÄTÖKSENTEKO 

Kaavahanke on tullut vireille kaupunginarkkitehdin päätöksellä 
23.5.2018 §12/2018. Vireille tulosta ilmoitetaan naapureille kirjeillä. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 17.10.-15.11.2018. 
Asemakaavamuutoksen luonnos asetetaan nähtäville 30 vuorokau-
deksi samaan aikaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa. 

Tavoitteena on, että asemakaavaehdotus esitellään kaupunkikehi-
tysvaliokunnalle hyväksyttäväksi marraskuussa 2018 ja MRA 27 §:n 
mukaan nähtäville asetettavaksi 30 vuorokauden ajaksi joulukuusta 
2018. Sen jälkeen kaupunginhallitus käsittelee lausunnot ja mahdolli-
set muistutukset ja päättää esityksen tekemisestä kaupunginvaltuus-
tolle hyväksyä asemakaavan muutos. Aikataulun mukaan asema-
kaava saisi lainvoiman alkukeväällä 2019. 

9 YHTEYSTEDOT 

Lisätietoja antaa: 
 

 

vs.kaupunginarkkitehti Milla Koskivirta Puhelin:  0400 485 531 
Haminan kaupunki   
Kaupunkisuunnittelu  
Puistokatu 2, PL 70 
49401 Hamina 

Sähköposti:  
milla.koskivirta@hamina.fi 

10 PALAUTE ASEMAKAAVALUONNOKSESTA SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOIN-
TISUUNNITELMASTA 

Palaute asemakaavaluonnoksesta ja OAS:sta tulee antaa em. yh-
teystiedoilla kirjallisesti 15.11.2018 mennessä. Vastaus palauttee-
seen annetaan henkilökohtaisella yhteydenotolla.   

 
Milla Koskivirta 
vs. kaupunginarkkitehti 


