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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT  

1.1 TUNNISTETIEDOT 

Asemakaavakartan päiväys:  9.9.2020 
Piirrosnumero:  558 
Asemakaavan nimi:  Asemakaavan muutos Rautakorttelissa tontilla 10 
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  § 2 
Kilpailukykyvaliokunta:  26.08.2021  
Kaupunginhallitus:     
Kaupunginvaltuusto:     
Voimaantulo:   

1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI 

Suunnittelualue sijaitsee ns. Rautakorttelissa, Linnoituksen kaupunginosassa kortte-
lin 4 tontilla 10, rajautuen raatihuoneentoriin, Kadettikoulunkadun ja Kirkkokadun 
kulmauksessa. 

           

 
Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti rajattu sinisellä. 
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1.3 ASEMAKAAVAN TARKOITUS 

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on palvelurakennusten korttelialueekseen (P) 
käyttötarkoituksen muuttaminen asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi 
(AL). 

Haminan kaupunki on vuokrannut nk. Rautakorttelin eli Linnoituksen kaupunginosan 
korttelin 4 tontin 10 maapohjan yksityiselle henkilölle. Tontilla olevat vanhat raken-
nukset ovat vuokralaisen omistuksessa. Vuokrasopimukseen on kirjattu, että vuok-
ra-alueelle tehdään kaupungin kustannuksella asemakaavan muutos, jolla tavoitel-
laan alueen muuttamista AL eli asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi 
nykyistä vastaavalla kokonaisrakennusoikeuden määrällä.  

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 § 2 kaupunginarkkitehdin viranhaltijapäätök-
sellä.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavamuutosluonnos ovat valmis-
tuneet 9.9.2020. Vireille tulosta ja OAS:in sekä luonnoksen nähtäville asettamisesta 
ilmoitettiin kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla, ilmaisjakelulehti Reimarissa, 
asiakaspalvelun ilmoitustaululla 16.9.2020 sekä lähinaapureille lähetetyillä kirjeillä 
8.9.2020. 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 hen-
kilökuntaan.  

2.2 KAAVAN KESKEINEN SISÄLTÖ 

Asemakaavaa muutetaan siten, että nykyinen palvelurakennusten korttelialue (P) 
muutetaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL), joka sallii jat-
kossa tontilla yksityiset asuin- ja liiketilat.  

Kaava on muutoin tarkoitus säilyttää ennallaan.  

Kulkuyhteys tontin kautta viereisen kaupunginmuseon sisäänkäynnille merkitään 
kaavakartalle. 
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3 LÄHTÖKOHDAT  

3.1 ALUEEN YLEISKUVAUS 

Suunnittelualue sijaitsee Haminan ydinkeskustassa historiallisella säteittäisasema-
kaava-alueella, Raatihuoneentorin itäpuolella. Alue käsittää osan korttelista 4. 
Suunnittelualue on oleellinen osa Raatihuoneentorin kulttuurihistoriallisesti arvokas-
ta kaupunkiympäristöä sekä keskeinen osa Haminan ympyräkaupungin rakennetta. 
Jo rakennettua aluetta rajaavat pohjoisessa Kirkkokatu, lännessä Raatihuoneentori 
ja etelässä Kadettikoulunkatu.  

Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä ovat mm. Haminan raatihuone ja 
Haminan ortodoksinen kirkko. Alue kuuluu Haminan linnoitus- ja varuskuntakau-
pungin valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön, ja se si-
sältyy myös Vehkalahden kaupungin vanhaan asemakaava-alueeseen.  

Suunnittelualue kattaa ns. Rautakorttelin, eli korttelin 4, tontin 10 alueen Haminan 
Linnoituksen kaupunginosassa. Korttelissa on aikaisemmin toiminut Haminan Van-
ha rautakauppa. Nykyään korttelissa sijaitsee julkisia ja yksityisiä palveluja, liike- ja 
toimistotiloja sekä suunnittelualueen naapuritontilla Haminan kaupunginmuseo. 
Korttelissa olleet rautakaupan varastorakennukset on purettu. 

3.2 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 

Vehkalahden kirkon ympärille perustetusta ja isovihan aikana palaneesta kaupun-
gista tehtiin Hamina vuonna 1723. Strategisesti merkittävä kaupunki sai Suomessa 
ainutlaatuisen säteittäisen asemakaavan v. 1722 (A. von Löwen), jonka keskusta 
koostuu kahdeksankulmaisesta aukiosta, eli Raatihuoneentorista. 

Asemakaavamuutosalue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kult-
tuuriympäristöön (Haminan linnoitus- ja varuskuntakaupunki, www.rky.fi).  

Suunnittelualue on oleellinen osa Raatihuoneentorin kulttuurihistoriallisesti arvokas-
ta kaupunkiympäristöä, sekä keskeinen osa Haminan ympyräkaupungin rakennetta. 
Asemakaavan muutosalue ja sen lähiympäristö on toteutettu 1700-luvun ympyrä-
asemakaavan mukaisesti. Rakennukset ovat pääosin 1800-luvun aikana rakennet-
tuja ja niiden ulkoverhoukset noudattavat empire-tyyliä. Osa raatihuoneen ympäris-
tön rakennuksista on tuhoutunut kaupunkipaloissa ja toisen maailman sodan aika-
na. Osa on korvattu uusilla moderneilla rakennuksilla 1960- ja 1970-luvuilla.  

http://www.rky.fi/
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Kuva 2. Suunnittelualueen ja sen lähiympäristön kaupunkirakenne on toteutunut 1700-luvun 
ympyräasemakaavan mukaisesti. Ortodoksinen kirkko näkyy kuvassa keskellä mustana ym-
pyränä. 

Suunnittelualueen ja sen ympäristön rakennuskanta ja kaupunkirakenne on nähtä-
vissä yllä olevassa yksinkertaistetussa esityksessä. Korttelin keskiosat ovat tällä 
hetkellä pääosin rakentamattomia. Kuva yläreunassa olevissa kortteleissa myös 
kortteleiden sisäosat on rakennettu.  

Kaavamuutoskohteena olevalla tontilla 10, Raatihuoneentorin ja Kadettikoulunka-
dun kulmauksessa sijaitseva puinen, empiretyylinen liikerakennus on rakennettu 
1841 ja korjattu 1901. Ikkunoita on laajennettu 1950. Kiinteistö on tunnettu ennen 
Haminan vanhana rautakauppana. Sittemmin se on ollut käsityö- ja matkatoimisto-
käytössä. Rakennus remontoitiin vuonna 2003, jolloin julkisivun väri muutettiin mur-
retun vihreäksi. 

Liikerakennus Raatihuoneentorin ja Kirkkokadun kulmauksessa vuodelta 1844 
edustaa myös perusmuodoltaan empirekauden aumakattoista talotyyppiä. Kirkko-
kadun puoleisessa fasadissa on uusrenessanssityyliset ikkunat. Tilat ovat olleet 
aiemmin maaseututoimiston käytössä. Rakennusta on remontoitu v. 2008. Raken-
nusten välinen yhdysosa on rakennettu vuonna 1985. 

Varastorakennus Kirkkokadun puolella on vuodelta 1899. Uusrenessanssityylisessä 
katurakennuksessa on fasadia jäsennöity valeikkunoin. 

Lisäksi tontilla on varastorakennuksia vuosilta 1841 ja 1982. 

Kadettikoulunkadun varrella samassa korttelissa 4 tontilla 9 sijaitsee Haminan kau-
punginmuseo (1760). 



 
Selostus asemakaavan muutoksesta Linnoituksen kaupunginosan korttelissa 4 tontilla 10       
                                                                                            7 (17) 
 

 

Suunnittelualueen rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi luokitellut raken-
nukset on esitetty alla olevassa taulukossa. Kohdenumerot viittaavat teoksessa 
Kymenlaakson rakennuskulttuuri esitettyyn kohdenumerointiin. 

Kohde 
nro Kohde Rakennustyyppi 
31 Kadettikoulunkatu 2 A Asuin- ja liikerakennus  

- 1841, 1901, ikkunoiden laajennus 1950 
 

43 Kadettikoulunkatu 2 A Asuinrakennus, myöh. maalikauppa 
- 1844, 1800-luvun loppu 

 

3.3 SUUNNITTELUALUEEN LUONTO JA MAISEMA 

Haminan seutu on maastoltaan melko tasaista. Kallioperä kuuluu Kaakkois-Suomen 
rapakivialueeseen ja sitä peittävät keskustassa tasaiset hiekka- ja moreenikerros-
tumat. Vaihtelua topografiaan tuovat keskustassa linnoitusvallit, jotka ovat suurim-
maksi osaksi kasvillisuuden peitossa. Kallioperä tulee laajemmin näkyviin lähinnä 
Haminan reunaosissa, missä on matalahkoja kalliomäkiä.  

Suunnittelualue on rakennettu ns. sisäpihakortteli, joka sijaitsee keskellä Haminan 
ydinkeskustaa rakennetussa kaupunkimiljöössä. Lähiympäristössä on puistojen ja 
pihapiirien kasvustoa, ei ns. luonnonympäristöä. Alue on kauttaaltaan rakennettua 
kaupunkiympäristöä, jolta ei ole selvitysten yhteydessä löydetty arvokkaita luonto-
kohteita, eikä kaavoituksessa erityisesti huomioitavia luontoarvoja. 

3.3.1  Luontokohteet 

Varsinaiselta suunnittelualueelta ei ole tiedossa uhanalaisten lajien levähdys- tai li-
sääntymisalueita eikä muitakaan arvokkaita luontokohteita.  

3.4 MAANOMISTUS 

Suunnittelualueella on Haminan kaupungin omistuksessa. Haminan kaupunki on 
vuokrannut nk. Rautakorttelin eli Linnoituksen kaupunginosan korttelin 4 tontin 10 
maapohjan yksityiselle henkilölle. Tontilla olevat vanhat rakennukset ovat vuokralai-
sen omistuksessa. 

3.5 SUUNNITTELUTILANNE 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 

Nykyisett valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1.4.2018. Valtio-
neuvosto päätti tavoitteiden uudistamisesta 14.12.2017. 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mu-
kaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Niiden kautta valtioneuvosto linjaa 
koko maan kannalta merkittäviä alueidenkäytön kysymyksiä. Tavoitteilla varmiste-
taan, että valtakunnallisesti merkittävät asiat huomioidaan kaavoituksessa ja valtion 
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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 ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäytön tavoittei-
den kanssa. Kaavamuutoksen katsotaan edistävän kulttuuriympäristön elinvoimaa 
mahdollistaen alueen ja sen rakennusten monipuolisemman käytön. 

Maakuntakaava 

Kymenlaakson maakuntavaltuusto on hyväksynyt Kymenlaakson maakuntakaavan 
2040 kokouksessaan 15.6.2020. Maakuntakaava kuulutettiin voimaantulleeksi 
31.8.2020. 
 
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.  
 
Kaavamuutos on maakuntakaavan mukainen. 
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                Kuva 3. Ote maakuntakaavasta 2040. Muutosalue ympyröity. 
 
 
   

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 kuuluu keskustatoimintojen alueeseen, joka on valta-
kunnallisesti merkittävä sen kulttuurihistoriallisen arvon, rakennustaiteellisten ja 
kaupunkikuvallisten kohteiden ja aluekokonaisuuksien sekä kaupunkiarkeologian 
vuoksi (C/S-1). Alueelle on annettu seuraava suunnittelumääräys:  
Alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta ja ympäristö säilytetään. Mu-
seovirastolle ja maakuntamuseolle on varattava mahdollisuus lausunnon antami-
seen yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä. 

 

Haminan keskeisten alueiden yleiskaavassa suunnittelualueen kohdalla on raken-
netun kulttuuriympäristön kohdemerkinnät 31 ja 43 (kts. taulukko sivulla 7). 

Numerointi perustuu Kymenlaakson rakennuskulttuuri –julkaisuun (1992). Kohteet 
numeroineen on esitetty yleiskaavakartalla suojelukohdemerkinnällä (turkoosi ym-
pyrä). 

Kaavamuutos ei ole ristiriidassa voimassa olevan yleiskaavan periaatteiden kanssa. 
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                Kuva 4. Ote Haminan keskeisten alueiden yleiskaavasta. Suunnittelualue ympyröity. 

 

Asemakaava 

Muutosalueella on voimassa 22.8.2006 § 61 (421) vahvistettu asemakaava. 

Suunnittelualueelle on määritelty seuraava määräys:     
 

P 
Palvelurakennusten korttelialue. 
Tontilla on kolme sr-1 merkittyä, eli suojeltavaa rakennusta. Nämä rakennukset ovat 
rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai historiallisen kaupunki-
rakenteen tai -kuvan säilymisen kannalta tärkeitä rakennuksia. Sr-1 -merkittyä ra-
kennusta ei saa ilman pakottavaa syytä hävittää.  

Lisärakennusoikeutta uudisrakentamiseen osoitetuille rakennusaloille on osoitettu 
yhteensä 330 k-m2. Näiden rakennusten suurin sallittu kerrosluku on rakennusala-
kohtaisesti I, I ½ tai II. 
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                Kuva 5. Ote ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualue on ympyröity. 

                      

 

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. 

 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TARVE JA TAVOITTEET 

Haminan kaupunki on vuokrannut nk. Rautakorttelin K4 T10 maapohjan yksityiselle 
henkilölle. Voimassa olevassa asemakaavassa vuokrattava alue on osoitettu palve-
lurakennusten korttelialueeksi (P). Tontilla olevat vanhat rakennukset ovat vuokra-
laisen omistuksessa. Vuokrasopimukseen on kirjattu, että vuokra-alueelle tehdään 
kaupungin kustannuksella asemakaavan muutos, jolla tavoitellaan alueen muutta-
mista AL- tontiksi nykyistä vastaavalla kokonaisrakennusoikeuden määrällä. 
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4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET 

Kaavamuutos tuli vireille 7.7.2020 kaupunginarkkitehdin viranhaltijapäätöksellä      
(§ 2/2020, Dnro Hamina/171/2020). 

4.3 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ 

4.3.1 OSALLISET 

Välittömiä osallisia ovat: 

- Suunnittelualueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajat, 
vuokralaiset, yritykset, yhdistykset ja asukkaat 

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

vastaavat yhteisöt 
- Museovirasto ja Kymenlaakson museo 
- 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 7.7.2020 
§ 2. 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. 

4.3.3 OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUSMENETTELYT 

Luonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat esillä kaupungin verkkosi-
vuilla sekä kaavoitusyksikön porrasaulan seinällä 16.9.-15.10.2020. Yksi kirjallinen 
mielipide jätettiin.  

Mielipiteessä suunnittelualueen naapuritontin omistava ja hallitseva asunto-
osakeyhtiön hallitus ilmoittaa tutustuneensa kaava-asiakirjoihin, käsitelleensä asian 
kokouksessaan ja lausuu, että itse suunniteltuun käyttötarkoituksen muutokseen sil-
lä ei ole huomautettavaa. Mahdollisissa muutosten toimeenpanossa ja lupa-asioissa 
tulee nämä saattaa naapureiden tietoon ja pyytää lausunto viranomaismääräysten 
mukaisesti. Muut mielipiteeseen kirjatut huomiot liittyvät tontin siisteyteen, raja-
aitojen ylläpito- ja kustannusvastuuseen, sekä vaatimukseen istuttaa pihalle uusi ja-
lopuu vanhan jouduttua talvikunnossapidon kolhimaksi. Mielipiteessä myös huo-
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mautetaan, että Kaupunginmuseon piha-alue ei ole parkkipaikka. Kirjelmään on lii-
tetty kuvia tontin piha-alueesta.  

Mielipide merkitään tiedoksi. Piha-alueiden siisteyden valvonta kuuluu rakennusval-
vontaviranomaisen valvontatehtäviin. Myös muut mielipiteessä esitetyt huomiot väli-
tetään niistä vastaaville tai valvoville kaupungin viranhaltijoille. Kaupunginmuseolla 
ei ole juurikaan omaa piha-aluetta, vaan autopaikat ovat rasitesopimuksella sovittu 
tontin 10 puolelle. Ajoyhteysmerkintä on lisätty kaavaehdotukseen tontin eteläkul-
maan Kaupunginmuseon tontin 9 rajaa vasten, varmistamaan kulkuoikeutta Kadet-
tikoulunkadulta tontin 10 kautta museorakennuksen taakse em. autopaikoille sekä 
museon esteettömälle inva-sisäänkäynnille.       

4.3.4 VIRANOMAISYHTEISTYÖ 

Asemakaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot. Lausuntoja saapui 4 kpl. Alla lau-
suntojen tiivistelmät ja vastineet niihin.  

1. Rakennusvalvonta-, ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisen lausun-
to 1.10.2020 

Rakennusvalvonnan mielestä autopaikat tulisi voimakkaammin osoittaa ko. tontin alu-
eelta esim. varatun uudisrakennuksen alle sijoitettavasta kellarikerroksesta tai vaihtoeh-
toisesti pihatasolta. Muilla ei ollut huomautettavaa.  

VASTINE:  Autopaikkojen osoittaminen tontille kaavaan tarkemmin ei ole tarkoituk-
senmukaista, sillä käyttötarkoitusmerkintä AL sallii autopaikkavaatimuk-
siltaan erilaista toimintaa ja käyttöä tontilla. Tontilla toteutuvan asunto-
jen ja liiketilojen määrä sekä näiden suhde määrittää pitkälti tontin auto-
paikkatarpeen, joka saattaa voimakkaastikin vaihdella. On huomioitava, 
että rautakortteli sijaitsee muinaismuistolain rauhoittaman kiinteän mui-
naisjäännöksen, Vehkalahden vanhan asemakaavan alueella. Mahdolli-
sen uudisrakentamisen yhteydessä kellarikerrokseen pysäköintiä on 
tarvittaessa mahdollista järjestää ilman kaavamerkintääkin. Arkeologi-
nen tutkimustarve on kuitenkin selvitettävä aina ensin ennen rakentami-
seen ryhtymistä. Arkeologisesti arvokkaaksi tunnistetulla alueella, selvi-
tystarve on yleensä ilmeinen. Viereisen kaupunginmuseon autopaikat 
on sovittu tontin 10 puolelle kiinteistöjen keskinäisellä sopimuksella.  

2. Kymenlaakson pelastuslaitos 6.10.2020 

Suunnittelualueella on otettava huomioon pelastustoiminnan edellytykset, kuten mah-
dolliset pelastustiejärjestelyt ja nostopaikat. 

VASTINE:  Lausunnossa esitetyt asiat ovat pääosin kaavan toteuttamiseen liitty-
vässä rakennussuunnittelussa / toteutussuunnittelussa huomioitavia 
asioita. Kaavamuutoksen tarkoitus on muuttaa ainoastaan tontin käyttö-
tarkoitusta. Tontin rakennusalojen sijainnit ja määrä halutaan säilyttää, 
eikä näiden muutos ole tässä yhteydessä tarkoituksenmukaista. Lau-
sunto merkitään tiedoksi. 
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3. Kymenlaakson museo 15.10.2020 

Rautakortteli sijaitsee muinaismuistolain rauhoittaman kiinteän muinaisjäännöksen 
Vehkalahden vanhan asemakaava alueella. Vuonna 2003 tehdyn Haminan kaupunkiar-
keologisen inventoinnin tietojen perusteella Rautakortteli sijaitsee tutkimuksellisesti erit-
täin mielenkiintoisella alueella. Historiallisten kerrosten oletetaan säilyneen tontin piha-
alueella ja mahdollisesti osittain myös tontilla sijaitsevien rakennusten alla.  

Rautakorttelin suunnittelualue tulee osoittaa kaavassa alueen erityisominaisuuksia 
osoittavalla rasterimerkinnällä (alue, jolla on säilytettäviä ympäristöarvoja). Merkintään 
liitetään määräys (esim.) ”Alueen suunnittelussa on otettava huomioon kohteen histori-
alliset erityispiirteet. Aluetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä Kymenlaakson 
museon lausunto.” 

Asemakaavamuutosalue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuu-
riympäristöön (RKY) Haminan linnoitus- ja varuskuntakaupunki. Suunnittelualueella si-
jaitsee useita kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti merkittäviä rakennuksia, 
jotka on merkitty kaavaluonnoksessa suojeltaviksi merkinnällä sr-1. ” suojeltava raken-
nus, …Rakennusta ei saa ilman pakottavaa syytä purkaa.” Kymenlaakson museo kat-
soo, että kaavamääräys sellaisenaan ei parhaalla mahdollisella tavalla turvaa arvokkai-
den rakennusten ja kaupunkikuvan säilymistä ja ehdottaa, että kaavamääräyksen vii-
meinen lause tulee muuttaa muotoon: ”rakennusta ei saa purkaa”. Samalla asemakaa-
van erityismääräys nro 2 tulee tarpeettomaksi. Lisäksi kaavamääräykseen tulee lisätä 
lause: ”Rakennusta koskevista korjaus- ja muutossuunnitelmista on pyydettävä Kymen-
laakson museon lausunto.” 

VASTINE:  Lausunnossa esitetyt kaavamääräys ja -merkintä muutokset ja lisäykset 
huomioidaan. Kuitenkin edelleenkin pyritään yhtenäisiin kaavamääräyk-
siin keskustan alueen eri asemakaavojen kesken. Lausunnossa esitet-
tyä rasterimerkintää ei nähdä tarkoituksenmukaisena lisätä, sillä sitä ei 
ole käytetty muissakaan vastaavissa historialliseen keskustaan sijoittu-
vissa asemakaavoissa. Kaavaehdotukseen on sen sijaan lisätty /s -
merkintä, joka vastaa tarkoitukseltaan ja määräyksiltään ehdotettua ras-
terimerkintää. Lisäksi kaava-alue on RKY-aluetta, jonka suunnittelussa 
on joka tapauksessa otettava huomioon kohteen historialliset erityispiir-
teet. Aluetta koskevista suunnitelmista pyydetään museoviranomaisen 
lausunto. Rakennusten suojelustatusta määriteltäessä on käytetty sr-1 
ja sr-2 merkintöjä, mikä on tähän mennessä todettu toimivaksi luokitte-
luksi. sr-1 -merkinnän suojelu on erittäin vahva, ja pakkotavan syyn ol-
tava ehdoton purkamiselle, kuten että rakennus on tuhoutunut niin pe-
rusteellisesti, ettei sen kunnostamiselle löydy pienempiäkään edellytyk-
siä. Merkintää sr-1 koskeva kaavamääräys päivitetään kuitenkin kaava-
ehdotukseen Kymenlaakson museon esittämään yksiselitteisempään 
muotoon: ”rakennusta ei saa purkaa”.”  

Muutama vuosi sitten Museoviraston pyynnöstä kaikissa kaavamäärä-
yksissä alettiin Haminassa käyttämään sanaa museoviranomainen Mu-
seoviraston sijaan, jotta kaavojen saattaessa olla pitkäänkin voimassa, 
ei määräys ole sidoksissa organisaation kulloiseenkin yksikköön tai sen 
kulloiseenkin käytössä olevaan nimeen, tai jonka tehtävät saattavat 
muuttua tai siirtyä kaavan voimassaolon aikana. Organisaatio ja tehtä-
vänjakomuutoksien mahdollisuudesta johtuen kaavoittaja päättää käyt-
tää määräyksessä sanaa ”toimivaltainen museoviranomainen”.    

 



 
Selostus asemakaavan muutoksesta Linnoituksen kaupunginosan korttelissa 4 tontilla 10       
                                                                                            15 (17) 
 

 

4. KAS ELY-keskus 26.10.2020 

RKY-alue ja muinaismuistoalue on huomioitu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa 
hyvin. Kaavakartan yleismääräyksiin voi harkita lisättäväksi maininnan siitä, että koko 
kaava-alue sijoittuu RKY-alueelle. Mikäli erityisiä määräyksiä avataan, tulee lakiviittauk-
set tulisi ottaa niistä pois ja sijoittaa selostukseen kaavaratkaisun perusteluiden yhtey-
teen. 

VASTINE:  Huomioidaan kaavaehdotuksen valmistelussa. Yleismääräyksiin lisä-
tään maininta, että kaavamuutosalue kokonaisuudessaan sijaitsee val-
takunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen alueella, 
eli RKY-alueella. 

Vaikka suunnittelualue on kokonaisuudessaan RKY-aluetta, ja näin ollen siitä seuraa 
velvoite viranomaisneuvottelun pitämiseen, ELY näkee, että vuorovaikutus voidaan 
saavuttaa myös muilla keinoin eikä viranomaisneuvottelun järjestäminen ole tässä vai-
heessa välttämätöntä.   

VASTINE:  Merkitään tiedoksi. Viranomaisneuvottelu kaikkien samassa vaiheessa 
olevien kuuden asemakaavamuutosluonnoksen kanssa päätettiin kui-
tenkin järjestää 23.3.2021, jolla varmistettiin vuorovaikutus ja tarjottiin 
mahdollisuus kommentointiin ja yhteiseen keskusteluun.   

Lausuttavaan aineistoon ei sisälly asemakaavaselostusta, joka mahdollistaisi kaavarat-
kaisun kattavan arvioinnin.  

VASTINE:  Kaavaselostus on valmistunut ehdotusvaiheeseen. Perinteisesti pie-
nemmissä asemakaavamuutoksissa luonnosvaiheessa nähtäville on ta-
pana ollut asettaa kaavaluonnoskartta yhtäaikaisesti osallistumis- ja ar-
viointiohjelman (OAS) kanssa. OAS on tästä syystä ollut sisällöltään lain 
vähimmäisvaatimusta laajempi ja kattavampi, lähestyen kaavaselostus-
luonnosta.  

OASia tulee täydentää maininnalla menettelytavasta, miten tarvittaessa voi hakea muu-
tosta asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen. 

VASTINE:  OASia on lausunnossa mainituin osin täydennetty.  

Asemakaavamuutosluonnos ja siitä saatu palaute käsiteltiin 23.3.2021 järjestetyssä 
viranomaisneuvottelussa. Saatu palaute on huomioitu kaavaehdotuksen valmiste-
lussa.  

Asemakaavamuutoksen ehdotus asetetaan nähtäville ja siitä pyydetään osallisten 
mielipiteet ja tarvittavat lausunnot. Kaavan nähtävilläoloaikana esillä on myös kaa-
van lähtöaineistoa sekä mahdolliset kaavoitusta varten laaditut selvitykset.  

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 KAAVAN RAKENNE JA MITOITUS 

Kaavamuutosalueen kokonaispinta-ala on 1871 m2. 

P-korttelialueen rakennusoikeus on 977 k-m2, joka säilyy ennallaan.  
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Lisärakennusoikeutta uudisrakentamiseen osoitetuille rakennusaloille on osoitettu 
kaavassa jo aiemmin yhteensä 330 k-m2. Näiden rakennusten suurin sallittu kerros-
luku on rakennusalakohtaisesti I, I ½ tai II. Kaava säilyy näiden osalta ennallaan.  

Tontilla on kolme sr-1 merkittyä, eli suojeltavaa rakennusta. Nämä rakennukset ovat 
rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai historiallisen kaupunki-
rakenteen tai -kuvan säilymisen kannalta tärkeitä rakennuksia, joita ei saa hävittää. 
Suojelumerkinnät säilyvät pääosin ennallaan lukuun ottamatta muutamaa Kymen-
laakson museon lausunnossaan esittämää tarkennusta.   

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 

6.1    EKOLOGISET VAIKUTUKSET 

Asemakaavamuutoksen ekologiset vaikutukset luonnonympäristöön ovat pienialai-
sia kohdistuen pääasiassa suunnittelualueelle. Poistuvassa kaavassa alue on jo ra-
kennettua. Koska alueella ei ole säilynyt alkuperäistä luonnonympäristöä, ei kaaval-
la ole luonnonmaisemaan kohdistuvia vaikutuksia. 

Suunnittelualue on kokonaisuudessaan rakennettua kaupunkialuetta, jolla ei katsota 
olevan erityisiä säilytettäviä luonnonpiirteitä. Alueella ei ole todettu arvokkaita kasvi- 
tai eläinlajeja, joten kaavalla ei ole näiden osalta vaikutuksia. 

Kallio- ja maaperän osalta kaavan toteuttamisen vaikutukset ovat vähäisiä. Kalliope-
rä on koko suunnittelualueella syvällä eikä kallio tule korttelissa miltään osin esiin.  

Alue on rakennettua eikä kaavamuutos vaikuta pintaveden virtauksiin. 

Suunnittelualue ei kuulu pohjavesialueisiin. Kaavamuutoksella vaikutuksia pohjave-
siin ei arvioida olevan. 

6.2      TALOUDELLISET VAIKUTUKSET – VAIKUTUKSET YHDYSKUNTATALOUTEEN 

Asemakaavamuutoksen mukainen maankäyttö tukeutuu nykyiseen kaupunkiraken-
teeseen. Asemakaavan toteuttamisen vaikutukset ovat vähäisiä ja ne kohdistuvat 
pääasiassa suunnittelualueelle. Käytettävissä olevien tietojen mukaan myöskään 
suunnittelualuetta ympäröiviin verkostoihin ei kohdistu lisäinvestointitarpeita, kuten 
putkikokojen suurentamista. 
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Kaavamuutos edistää Haminan keskusta-alueen majoitus- ja liiketoiminnan mahdol-
lisuuksia. 

6.3      SOSIAALISET VAIKUTUKSET 

Kaavamuutoksella ei katsota olevan oleellisia ja merkittäviä sosiaalisia vaikutuksia. 

Kaupungin ydinkeskustassa sijaitsevan korttelin 4 ympäristöön ei aiheudu sellaisia 
muutoksia, jotka voisivat merkittävästi vähentää nykyisten asukkaiden viihtyvyyttä.  

Haminan keskustan kaupallista kehittämistä on tarkasteltu Tuomas Santasalo Ky:n 
laatimassa selvityksessä ”Haminan keskusta-alueen kaupallinen vetovoima” sekä 
päivitetyssä WSP:n v.2019 laatimassa ”Haminan keskustan kaupallisessa selvityk-
sessä”. Kaavaratkaisu turvaa toimintojen kehittämisen nykyisellä tontilla. Kaava-
muutos tukee osaltaan myös kaupallisissa selvityksissä esitettyjä tavoitteita ja on 
selvityksien linjausten mukainen. 

Kaavan toteuttamisella parannetaan Haminan keskustan vetovoimaisuutta sekä 
kaupunkilaisten että matkailijoiden keskuudessa. 

6.4       KULTTUURISET VAIKUTUKSET 

Suunnittelualueen kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta säilyy suojeltuna.   

Alue sisältyy kaupunkiarkeologisen inventoinnin mukaiseen Veckelax Nystadin kau-
punkirakenteeseen (Museovirasto, Teemu Mökkönen 2003). Alue on muinaismuis-
tolain rauhoittaman kiinteän muinaisjäännöksen Vehkalahden vanhan asemakaa-
van alueella, ja siitä syystä aluetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä toimi-
valtaisen museoviranomaisen lausunto (Kymenlaakson museo).  

Käyttötarkoituksen muutoksella ei katsota olevan vaikutusta Haminan keskustan 
ympyräasemakaavaan perustuvaan kaupunkikuvaan ja identiteettiin.  

7 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN 

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

Haminassa 14. päivänä heinäkuuta 2021 
 

HAMINAN KAUPUNKI 
Kaavoitus 

 

 
 

             Milla Koskivirta   
             Kaupunginarkkitehti 
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