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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1

TUNNISTETIEDOT

Asemakaavakartan päiväys:
Piirrosnumero:
Asemakaavan nimi:
Asemakaavan laatija:
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Puhelin:
E-mail:
Vireilletulopäätös:
Kilpailukykyvaliokunta:
Kaupunginhallitus:
Kaupunginvaltuusto:
Voimaantulo:
1.2
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9.9.2020
555
Asemakaavan muutos osalla Salmenkylän kylän
korttelia 253
Kaupunginarkkitehti Milla Koskivirta
Haminan kaupunki, kaavoitus
Puistokatu 2
PL 70 49401 HAMINA
0400 485 531
milla.koskivirta@hamina.fi
25.5.2018 § 13
26.08.2021

KAAVA-ALUEEN SIJAINTI
Suunnittelualue sijaitsee Salmenkylän kylässä korttelin 253 alueella noin 3 km
päässä keskustasta.

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti Takkaniemessä. Alue rajattu sinisellä.
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ASEMAKAAVAN TARKOITUS
Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty kaupungin aloitteesta. Muutoksen tavoitteena
on poistaa varaus klubirakennukselle ja palauttaa kortteli rannan puoleiselta osaltaan asemakaavaan toteutuneen käytön mukaisesti vesi- ja viheralueeksi. Klubirakennusvaraus kaavassa on vanhentunut. Korttelissa 253 sijaitsee muutoin kaupungin myytävinä olevia omakotitalotontteja, joiden myyntiedellytyksiä klubirakennusvarauksen poisto rannassa katsotaan parantavan. Kaavamuutos huomioi myös rannan luontoarvot poistuvaa kaavaa paremmin.

1.3.1

LUETTELO KAAVASELOSTUKSEN LIITTEISTÄ
Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2 Seurantalomake

2

TIIVISTELMÄ

2.1

KAAVAPROSESSIN VAIHEET
Kaavamuutos on tullut vireille 25.5.2018 §13 kaupunginarkkitehdin viranhaltijapäätöksellä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavamuutosluonnos ovat valmistuneet 9.9.2020. Vireille tulosta ja OAS:in sekä luonnoksen nähtäville asettamisesta
ilmoitettiin kuulutuksella kaupungin internetsivuilla, ilmaisjakelulehti Reimarissa ja
asiakaspalvelun ilmoitustaululla 16.9.2020. OAS ja kaavaluonnos ovat olleet nähtävillä 16.9.-15.10.2020.
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 henkilökuntaan.

2.2

KAAVAN KESKEINEN SISÄLTÖ
Asemakaavaa muutetaan siten, että nykyinen Klubirakennuksen korttelialue (KL1)
poistuu ja se muutetaan ympäristöönsä liittyväksi puisto-, (VP) sekä vesialueeksi
(W).

Selostus asemakaavan muutoksesta osalla Salmenkylän kylän korttelia 253

3
3.1

5 (11)

LÄHTÖKOHDAT
ALUEEN YLEISKUVAUS
Kaavamuutos koskee rakentamatonta korttelialuetta Salmenkylän kylässä Takkaniemen rannassa. Suunnittelualue rajautuu erillispientalojen korttelialueeseen (AO)
253, puistoon (VP), vesi- (W) sekä venevalkama-alueeseen (LV-3).

3.2

RAKENNETTU YMPÄRISTÖ
Kaavamuutos koskee toteutumatonta ja rakentamatonta klubirakennuksen rakennuspaikkaa. Suunnittelualue sijaitsee pääosin 1990- ja 2000 -luvuilla toteutuneen ja
pääasiassa rivitaloista sekä erillispientaloista koostuvan Takkaniemen asuinalueen
eteläosassa. Suunnittelualueen lähistöllä sijaitsee myös vuonna 1884 kauppaneuvos C.H. Ahlqvistin rakennuttama Takkaniemen huvila. Takkaniemen huvilan alue
on Poitsilan kartanon vanhoja laidun- ja viljelysmaita.

3.3

LUONTOKOHTEET
Suunnittelualueesta kaakkoon, Takkaniemen kaakkoisosassa on vuosien 2003 ja
2004 luontoselvityksien mukaan monipuolinen Savilahteen ja Salmenvirtaan ulottuva luontokohde. Kärkiosassa on pikkutikan reviiri, keskiosassa ketoniittyä ja pohjoisosassa istutettuja tammia ja kookas vaahtera. Lisäksi pohjoispuolella on joukko
komeita siirtolohkareita, joiden joukossa rauhoitettu Makkarakivi. Kohde on kaupungin alueen puitteissa merkittävä.
Vuonna 2004 tehdyn luontoselvityksen mukaan ns. Takkaniemenkärjen alueelta on
myös löydetty merkkejä luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin kuuluvan liito-oravan
elinympäristöstä. Kohde on maakunnallisesti merkittävä. Suunnittelualueelle ulottuva liito-oravalle soveltuva elinalue merkitään kaavaan luo-merkinnällä.
Kaavamuutokseen sisältyvä vesialue on myös niin ikään luontodirektiivin liitteen
IV(a) lajeihin kuuluvan täplälampikorennon elinaluetta. Koska kaavamuutoksella ei
ole vaikutusta täpläkorennon elinolosuhteisiin heikentävästi, ja koska koko elinaluetta Takkaniemen edustan vesialueella ei ole tarkoituksenmukaista liittää kaavamuutokseen, ei myöskään pientä osaa täplälampikorennon elinalueesta ole tarkoituksenmukaista merkitä tässä yhteydessä korttelialueesta poistuvalle vesialueelle.

3.4

MAANOMISTUS
Koko suunnittelualue on kaupungin omistuksessa.

3.5

SUUNNITTELUTILANNE
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)
Nykyiset valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1.4.2018. Valtioneuvosto päätti tavoitteiden uudistamisesta 14.12.2017.
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Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Niiden kautta valtioneuvosto linjaa
koko maan kannalta merkittäviä alueidenkäytön kysymyksiä. Tavoitteilla varmistetaan, että valtakunnallisesti merkittävät asiat huomioidaan kaavoituksessa ja valtion
viranomaisten toiminnassa.
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.
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.
Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A).

Kuva 2. Ote Kymenlaakson maakuntakaavasta. Muutosalue ympyröity.
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A Taajamatoimintojen alue.
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää yhdyskuntarakenteen
eheytymistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla sekä taajaman ydinalueen
kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava ympäristöönsä niin, että taajaman omaleimaisuus ja viihtyvyys vahvistuvat ja ympäristö-, luonto- ja kulttuuriperintöarvojen säilyminen turvataan. Taajamaalueita laajennettaessa tulee turvata sekä olemassa olevien että uusien taajaman
osien yhteydyt taajamarakenteen ulkopuolisiin yhtenäisiin virkistysalueisiin. Taajama-alueilla tulee myös varmistaa niiden sisäisten vapaa-alueiden riittävyys sekä virkistysreitistöjen jatkuvuus.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava maakunnallisesti merkittävien
kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen.
Alueen käytön suunnittelussa on huolehdittava kestävän liikkumisen toimintaedellytyksistä eri liikkumismuodot huomioiden.
Kaupunginvaltuustossa tammikuussa 2021 hyväksytyn Kaupunkirantojen yleissuunnitelman suunnittelualueen kautta kulkeva rantareitti on huomioitu kaavamuutoksessa. 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 merkitty lähivirkistys- (VL) ja vesi (W) alueeksi
Kaavamuutos ei ole ristiriidassa voimassa olevan yleiskaavan periaatteiden kanssa.

Kuva 3. Ote Haminan keskeisten alueiden yleiskaavasta. Muutosalueen sijainti ympyröity.
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Asemakaava
Muutosalueella ovat voimassa 19.8.1993 (341) ja 17.2.1997 (348) vahvistetut asemakaavat.
Suunnittelualueelle on määritelty seuraava määräys:
KL1 Liikerakennusten korttelialue (KL1). Klubirakennuksen enimmäiskerrosala saa olla enintään 500 k-m2.
p

Pysäköimispaikka

Yleiselle jalankululle varattu osa

Kuva 4. Ote ajantasa-asemakaavasta. Kohde ympyröity kuvassa.

Haminan kaupunginvaltuuston hyväksymä rakennusjärjestys on tullut voimaan
1.1.2011.
Alueesta on laadittu yksityiskohtainen pohjakartta mittakaavassa 1:1000. Pohjakartta täyttää JHS 185:n vaatimukset.
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Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty kaupungin aloitteesta, koska asemakaavassa oleva varaus klubirakennukselle ei ole kysyntää ja kaava heikentää vieressä olevien tonttien kysyntää. Alueen palauttaminen puisto-, ja vesialueeksi on tarkoituksenmukaista.
4.2

SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET
Kaavamuutos on tullut vireille 25.5.2018 §13 kaupunginarkkitehdin viranhaltijapäätöksellä (§13/2018, Dnro Hamina/299/2018).

4.3

OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ

4.3.1 OSALLISET
Välittömiä osallisia ovat:
-

Suunnittelualueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajat ja
asukkaat
Alueen rakentamiseen suoraan tai toimensa puolesta osallistuvat
Yhdyskuntateknisten järjestelmien rakentamisesta ja ylläpidosta
vastaavat yhteisöt
Kunnan rakennusvalvontaviranomainen
Kunnan ympäristö- ja terveydensuojeluviranomainen
Kaakkois-Suomen ELY –keskus, ympäristö ja luonnonvarat

Välillisiä osallisia ovat kaikki sellaiset, jotka kokevat itsensä osallisiksi.
4.3.2 VIREILLETULO
Kaavahanke on tullut vireille kaupunginarkkitehdin viranhaltijapäätöksellä
25.5.2018. Asemakaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman
(OAS) nähtävillä olosta ilmoitettiin kaupungin ilmoitustaululla, ilmaisjakelulehti Reimarissa, sekä kaupungin verkkosivuilla Kaupungin viralliset kuulutukset -kohdassa
16.9.2020.
4.3.3 OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUSMENETTELYT
Luonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat esillä kaupungin verkkosivuilla sekä kaavoitusyksikön porrasaulan seinällä 16.9.-15.10.2020. Kirjallisia mielipiteitä ei jätetty.
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4.3.4 VIRANOMAISYHTEISTYÖ
Asemakaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot. Lausuntoja saapui 3 kpl.
• Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen mukaan kaavamuutos edistää luonnon monimuotoisuutta. Kaavamuutokseen sisältyvä vesialue on luontodirektiivin liitteen
IV (a) lajeihin kuuluvan täplälampikorennon elinaluetta ja maa-alue soveltuu viereisessä puistossa havaitun luontodirektiivin liitteen IV (a) lajin liito-orava
elinympäristöksi. Kaavaratkaisussa tulee ottaa huomioon alueella havaitut luontoarvot.
• Kymenlaakson museolla ei ole huomautettavaa kaavamuutoksesta eikä lisäselvityksiä tarvita.
• Ympäristönsuojelu pyytää merkitsemään alueella olevan liito-orava-alueen luomerkinnällä. Rakennusvalvonnalla ja terveydensuojelulla ei ole kaavasta huomautettavaa.
Asemakaavamuutosluonnos ja siitä saatu palaute käsiteltiin 23.3.2021 järjestetyssä
viranomaisneuvottelussa. Saatu palaute on huomioitu kaavaehdotuksen valmistelussa.
Asemakaavamuutoksen ehdotus asetetaan nähtäville ja siitä pyydetään osallisten
mielipiteet ja tarvittavat lausunnot. Kaavan nähtävilläoloaikana esillä on myös kaavan lähtöaineistoa sekä mahdolliset kaavoitusta varten laaditut selvitykset.
5

ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1

KAAVAN RAKENNE JA MITOITUS
Kaavamuutosalueen kokonaispinta-ala on 4867 m2, josta vesialuetta on 2177 m2.

6

ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET
Asemakaavan toteuttamisen vaikutukset esitetään kestävän kehityksen ulottuvuuksiin ryhmiteltyinä kokonaisuuksina:

6.1

1.

Ekologiset vaikutukset

2.

Taloudelliset vaikutukset - vaikutukset yhdyskuntatalouteen

3.

Sosiaaliset vaikutukset

4.

Kulttuuriset vaikutukset

EKOLOGISET VAIKUTUKSET
Asemakaavamuutos edistää luonnon monimuotoisuutta. Alue väistyy kaavaratkaisussa rakentamiselta ja muuttuu alueen luonto-arvot huomioiden puisto- ja vesialueeksi.
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TALOUDELLISET VAIKUTUKSET – VAIKUTUKSET YHDYSKUNTATALOUTEEN
Asemakaavamuutoksen taloudellisia vaikutuksia voi olla naapuritonttien kysynnän
kasvaminen klubirakennuspaikkavarauksen poistumisen myötä tonttien ja rannan
välistä. Kaupunki luopuu poistuvassa kaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta, jolloin suunnittelualueen maanarvon arvioidaan laskevan.

6.3

SOSIAALISET VAIKUTUKSET
Kaavamuutoksella katsotaan olevan sosiaalisia vaikutuksia mahdollisen asukasmäärän lisääntyessä naapurialueella. Myös ranta-alueella, osana kaupunkirantoja
kiertävää rantareittiä, on virkistyskäytöllisiä arvoja. Kaavamuutos mahdollistaa rantareitin kehittämistä myös ko. kohdalla ranta-aluetta ja lisää mahdollisuutta ulkoilun,
liikunnan ja virkistäytymisen sekä asukkaiden keskinäisten kohtaamisten lisääntymiseen. Ranta-alue säilyy jatkossakin kaikkien asukkaiden yhteisenä puistoalueena.

6.4

KULTTUURISET VAIKUTUKSET
Haminan keskustan ympyräasemakaavaan perustuvaan kaupunkikuvaan ja identiteettiin kaavalla ei ole oleellista vaikutusta sijainnista johtuen. Vapaa, avoin rantapuisto-alue tarjoaa mahdollisuuden alueen yhteisten tapahtumien järjestämiseen.

7

ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN
Kaavamuutoksen toteuttaminen on mahdollista, kun kaavamuutos on lainvoimainen.

Haminassa 13. päivänä heinäkuuta 2021
HAMINAN KAUPUNKI
Kaavoitus

Milla Koskivirta
Kaupunginarkkitehti

