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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT  

1.1 TUNNISTETIEDOT 

Asemakaavakartan päiväys:  9.9.2020 
Piirrosnumero:  539 
Asemakaavan nimi:  Asemakaavan muutos Merikadun katualueella 
Asemakaavan laatija:       Kaupunginarkkitehti Milla Koskivirta 

Haminan kaupunki, kaavoitus 
Käyntiosoite:  Puistokatu 2  
Postiosoite:  PL 70 49401 HAMINA 
Puhelin:  0400 485 531 
E-mail: milla.koskivirta@hamina.fi 
Vireilletulopäätös:  7.7.2020  § 4 
Kilpailukykyvaliokunta:  26.08.2021  
Kaupunginhallitus:     
Kaupunginvaltuusto:     
Voimaantulo:   

1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI 

Suunnittelualue sijaitsee Haminan keskustassa Linnoituksen kaupunginosassa ka-
tualueella korttelin 2024 ja osoitteiden Merikatu 3-9 kohdalla  

    

         
Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti rajattu sinisellä. 
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1.3 ASEMAKAAVAN TARKOITUS 

Merikadun varrella sijaitsevan asunto-osakeyhtiön, sekä jo aiemmin asuintalon ra-
kentajan, pyynnöstä asemakaavaa muutetaan siten, että pysyvä tonttiliittymä kortte-
lin 2024 Merikadun puoleisille tonteille mahdollistuu. Kerrostalotontille on rakennettu 
tilapäinen, rakennusaikainen liittymä, joka halutaan pysyväksi. Voimassa olevassa 
asemakaavassa Merikadun varrella on liittymäkielto. Kulku tontille on osoitettu Le-
pikönkadun ja kevyen liikenteen väylän kautta. Raskaan liikenteen ja muun läpikul-
kuliikenteen siirryttyä vuosia sitten keskustan ohittavalle E18 -moottoritielle, on tont-
tiliittymä Merikadulta mahdollinen ja liittymäkielto -merkintä voidaan poistaa.  

Kaupunki tekee kaavamuutoksen omana työnään ja kustannuksellaan. Muutostarve 
on syntynyt liikenteen ja liikennejärjestelyjen muututtua kaupungin toimesta. Suun-
nittelualue on kaupungin omistamaa katualuetta. 

1.3.1   LUETTELO KAAVASELOSTUKSEN LIITTEISTÄ 

 
Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Liite 2 Seurantalomake 

 

2 TIIVISTELMÄ 

2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET 

Kaavamuutos on tullut vireille 7.7.2020 § 4 kaupunginarkkitehdin viranhaltijapäätök-
sellä.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavamuutosluonnos ovat valmis-
tuneet 9.9.2020. OAS ja kaavaluonnos ovat olleet nähtävillä 16.9.-15.10.2020. Vi-
reille tulosta ja OAS:in sekä luonnoksen nähtäville asettamisesta ilmoitettiin kuulu-
tuksella kaupungin verkkosivuilla, ilmaisjakelulehti Reimarissa ja asiakaspalvelun 
ilmoitustaululla 16.9.2020. Vireilletulosta ilmoitettiin myös naapureille ja vuokralaisil-
le kirjeillä nähtävilläoloilmoituksen yhteydessä.  

COVID-19 -pandemian aiheuttamien poikkeusolosuhteiden takia kaava-asiakirjat 
olivat ensisijaisesti nähtävillä kaupungin verkkosivuilla. Asiakirjoihin tutustuminen 
paikan päällä Haminan kaupungintalolla osoitteessa Puistokatu 2 on ollut kuitenkin 
mahdollista ottamalla etukäteen yhteyttä asiointipalveluun tai kaavoitusyksikön hen-
kilökuntaan. 

2.2 KAAVAN KESKEINEN SISÄLTÖ 

Asemakaavaa muutetaan siten, että nykyinen ajoneuvon liittymiskieltomääräys 
poistetaan tonttien kohdalta, ja tonttiliittymien rakentaminen Merikadulta korttelin 
2024 asuinkerrostalotonteille mahdollistuu.   
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3 LÄHTÖKOHDAT  

3.1 ALUEEN YLEISKUVAUS 

Kaavamuutos koskee osaa Merikadun katualueesta korttelin 2024 kohdalla. Raskas 
liikenne ja muu itä-länsisuuntainen Haminan keskustan kautta kulkenut läpikulkulii-
kenne on siirtynyt vuosia sitten keskustan ohittavalle E18 -moottoritielle. Kokonai-
suudessaan E18 Haminan ohikulkutie-hanke valmistui lokakuussa 2015. 

3.2 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 

Suunnittelualue on rakennettua katualuetta. Vuonna 2020 Merikadun eteläreunaan 
rakennettiin kevyenliikenteen väylä ja tehtiin tähän liittyvät katupuuistutukset.  

3.3 LUONTOKOHTEET 

Suunnittelualueella ei ole havaittu arvokkaita luontokohteita. 

3.4 MAANOMISTUS 

Koko suunnittelualue on kaupungin omistuksessa.   

3.5 SUUNNITTELUTILANNE 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 

Nykyiset valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1.4.2018. Valtio-
neuvosto päätti tavoitteiden uudistamisesta 14.12.2017. Valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön 
suunnittelujärjestelmää. Niiden kautta valtioneuvosto linjaa koko maan kannalta 
merkittäviä alueidenkäytön kysymyksiä. Tavoitteilla varmistetaan, että valtakunnalli-
sesti merkittävät asiat huomioidaan kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toimin-
nassa. 
 
Tavoitteet jakautuvat viiteen kokonaisuuteen, jotka ovat: 

 toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

 tehokas liikennejärjestelmä 

 terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

 elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja 

 uusiutumiskykyinen energiahuolto. 
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Asemakaavan muutos huomioi valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet, eikä se 
ole ristiriidassa näiden kanssa. 

Maakuntakaava 

Kymenlaakson maakuntavaltuusto on hyväksynyt Kymenlaakson maakuntakaavan 
2040 kokouksessaan 15.6.2020. Maakuntakaava kuulutettiin voimaantulleeksi 
31.8.2020. 

 
 

     

                Kuva 2. Ote maakuntakaavasta 2040. Muutosalueen sijainti ympyröitynä. 

 

Suunnittelualueelle on varattu seuraava määräys: 
 
C                                                                                                                           
Keskustatoimintojen alue.                                                                                     
Alueen yksityskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota alueen 
viihtyisyyteen, omaleimaisuuteen ja kaupunkikuvan tasapainoisuuteen. Alueen käy-
tön suunnittelussa on huolehdittava kestävän liikkumisen toimintaedellytyksistä eri 
liikkumismuodot huomioiden. Erityistä huomiota tulee kiinnittää kaupunkikuvan ke-
hittämiseen sekä rakennushistoriallisten ominaispiirteiden säilymiseen sekä keskus-
tatoimintaa tukevaan palvelurakenteeseen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
on turvattava maakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten arvojen säilymi-
nen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota hu-
levesien hallintaan ja hulevesitulvien ehkäisyyn. 

Se kuuluu myös kehitettävään ja tiivistettävään kaupunkialueeseen sekä kulttuu-
riympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeään alueeseen.  
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Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää yhdyskuntarakenteen 
eheytymistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla sekä taajaman ydinalueen 
kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi kes-
kukseksi. Kaavamuutos on maakuntakaavan mukainen.  
 

Keskeisten alueiden yleiskaava 

Haminan keskeisten alueiden yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 
20.3.2006 ja se on saanut lainvoiman 5.11.2008. Haminan keskeisten alueiden 
yleiskaavassa suunnittelualue on keskustatoimintojen (C) ja vapaa-ajan palvelujen 
ja asumisen (P-2) alueiden välissä, yksiajoratainen päätie, pääkatu tai kokoojatie -
merkinnän kohdalla. Kaavamuutos ei ole ristiriidassa voimassa olevan yleiskaavan 
periaatteiden kanssa.  

 

            

         Kuva 3. Ote Haminan keskeisten alueiden yleiskaavasta. Suunnittelun likimääräinen sijainti ympyröity. 
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Asemakaava 

Muutosalueella on voimassa 7.2.2012 (434) vahvistettu asemakaava. 

 

Suunnittelualueelle on määritelty seuraava määräys:                                            

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. 

 
 

                               

      

 

 

Haminan kaupunginvaltuuston hyväksymä rakennusjärjestys on tullut voimaan 
1.1.2011. 

Alueesta on laadittu yksityiskohtainen pohjakartta mittakaavassa 1:1000. Pohjakart-
ta täyttää JHS 185:n vaatimukset. 

 

Kuva 4. Ote ajantasa-asemakaavasta. 
asemakaavasta 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TARVE JA TAVOITTEET 

Merikadun varrella sijaitsevan asunto-osakeyhtiön pyynnöstä asemakaavaa muute-
taan siten, että pysyvä tonttiliittymä korttelin 2024 Merikadun puoleisille tonteille 
mahdollistuu. Kerrostalotontille on rakennettu tilapäinen, rakennusaikainen liittymä, 
joka halutaan pysyväksi. Voimassa olevassa asemakaavassa Merikadun varrella on 
liittymäkielto. Kulku tontille on osoitettu Lepikönkadun ja kevyen liikenteen väylän 
kautta. Raskaan liikenteen ja muun läpikulkuliikenteen siirryttyä vuosia sitten kes-
kustan ohittavalle E18 -moottoritielle, on tonttiliittymä Merikadulta mahdollinen ja liit-
tymäkielto -merkintä voidaan poistaa.  

4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET 

Kaavamuutos tuli vireille 7.7.2020 kaupunginarkkitehdin viranhaltijapäätöksellä      
(§ 4/2020, Dnro Hamina/173/2020). 

4.3 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ 

4.3.1 OSALLISET 

Välittömiä osallisia ovat: 

- Suunnittelualueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajat ja asuk-
kaat 

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

vastaavat yhteisöt 
- Kunnan rakennusvalvontaviranomainen 
- Kunnan ympäristö- ja terveydensuojeluviranomainen 
- Kaakkois-Suomen ELY –keskus 
 

Välillisiä osallisia ovat kaikki sellaiset, jotka kokevat itsensä osallisiksi. 

4.3.2 VIREILLETULO  

Kaavahanke on tullut vireille kaupunginarkkitehdin viranhaltijapäätöksellä 7.7.2020 
§ 4. Asemakaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) 
nähtävillä olosta ilmoitettiin kaupungin ilmoitustaululla, ilmaisjakelulehti Reimarissa, 
sekä kaupungin verkkosivuilla Kaupungin viralliset kuulutukset -kohdassa 
16.9.2020. 
 
Naapureille lähetettiin erilliset kirjeet (ns. maanomistajien kuuleminen) 8.9.2020. 
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4.3.3 OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUSMENETTELYT 

Luonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat esillä kaavoitusyksikön 
porrasaulan seinällä 16.9.-15.10.2020. Kirjallisia mielipiteitä ei jätetty. 

 

4.3.4 VIRANOMAISYHTEISTYÖ 

Asemakaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot. Lausuntoja saapui 4 kpl. Kaakkois-
Suomen ELY-keskus pitää kaavamuutosta MRL 191 §:ssä tarkoitettuna vähäisenä 
kaavamuutoksena. Muutos ei vaikuta valtion tieverkostoon. Kymenlaakson museol-
la ei ollut kommentoitavaa tai huomautettavaa kaavaluonnoksesta, kuten ei myös-
kään rakennusvalvonta-, ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisilla yh-
teisesti jättämässään lausunnossa. Kymenlaakson pelastuslaitoksen mukaan uuden 
liittymän myötä on varmistettava pelastustoimen edellytykset kohteessa. Taloissa 
on oltava selvät osoitenumerot.  

Asemakaavamuutosluonnos ja siitä saatu palaute käsiteltiin 23.3.2021 järjestetyssä 
viranomaisneuvottelussa. Saatu palaute on huomioitu kaavaehdotuksen valmiste-
lussa. Palaute ei aiheuta muutoksia kaavaehdotukseen.  

Asemakaavamuutoksen ehdotus asetetaan nähtäville ja siitä pyydetään osallisten 
mielipiteet ja tarvittavat lausunnot. Kaavan nähtävilläoloaikana esille asetetaan 
myös kaavan lähtöaineistoa sekä mahdolliset kaavoitusta varten laaditut selvitykset.  

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 KAAVAN RAKENNE JA MITOITUS 

Kaavamuutosalueen kokonaispinta-ala on 1706 m2. 

Kaavamuutos koskee ainoastaan liittymäkieltomerkinnän poistamista katualueen 
osalta.  Kaavaan ei tehdä muita muutoksia.  

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET 

Asemakaavan toteuttamisen vaikutukset esitetään kestävän kehityksen ulottuvuuk-
siin ryhmiteltyinä kokonaisuuksina: 

1. Ekologiset vaikutukset 

2. Taloudelliset vaikutukset - vaikutukset yhdyskuntatalouteen 

3. Sosiaaliset vaikutukset 

4. Kulttuuriset vaikutukset 
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6.1    EKOLOGISET VAIKUTUKSET 

Asemakaavamuutoksen ekologisia vaikutuksia luonnonympäristöön ei arvioida ole-
van.  

6.2      TALOUDELLISET VAIKUTUKSET – VAIKUTUKSET YHDYSKUNTATALOUTEEN 

Asemakaavamuutoksen taloudelliset vaikutukset kohdentuvat liittymien rakentami-
seen. Merikatu 7:n kohdalle korttelin 2024 tontille 8 on jo rakennettu työmaa-
aikainen liittymä suoraan Merikadulta, joka on jäänyt päällystämättömänä paikoil-
leen talon valmistuttua. Kaavamuutoksen myötä liittymä on mahdollista muuttaa py-
syväksi.   

6.3      SOSIAALISET VAIKUTUKSET 

Asemakaavamuutoksen sosiaalisia vaikutuksia ei arvioida olevan. Tilapäinen liitty-
mä Merikatu 7:n (korttelin 2024 tontin 8) kohdalla on jo käytössä. Kerrostalotontit 
osoitteissa Merikatu 5 ja 3 ovat toteutumatta. Liittyminen tonteille niiden rakennuttua 
mahdollistuu suoraan Merikadulta, ja liikenneturvallisuuden arvioidaan paranevan, 
kun autoliikenne pääsee ko. tonteille suoraan kadulta eikä jalankulku- ja pyörätietä 
pitkin.  

6.4       KULTTUURISET VAIKUTUKSET 

Haminan keskustan ympyräasemakaavaan perustuvaan kaupunkikuvaan ja identi-
teettiin kaavalla ei ole vaikutusta sijainnistaan ja sisällöstään johtuen.  

7 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN 

Kaavamuutoksen toteuttaminen on mahdollista, kun kaavamuutos on lainvoimai-
nen.  

 

Haminassa  9. päivänä heinäkuuta 2021 
 

HAMINAN KAUPUNKI 
Kaupunkisuunnittelu 
Kaavoitus 

 

 
 

            Milla Koskivirta   
            Kaupunginarkkitehti 


