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1

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

29.1.2021
562
Asemakaavan muutos Salmenkylän kylän korttelissa 90B sekä sen viereisillä puisto- ja katualueilla
Kaupunginarkkitehti Milla Koskivirta
Haminan kaupunki, kaavoitus
Puistokatu 2
PL 70 49401 HAMINA
0400 485 531
milla.koskivirta@hamina.fi
18.12.2020 § 5
26.08.2021

KAAVA-ALUEEN SIJAINTI
Suunnittelualue sijaitsee Salmenvirran länsirannalla, Salmenkylän kylässä korttelissa 90B ja sen viereisillä puisto- ja katualueilla noin 3 km päässä keskustasta.

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti Takkaniemessä. Alue rajattu sinisellä.
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1.3

ASEMAKAAVAN TARKOITUS
Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty yhteensä neljän Salmenkylän kortteliin 90B
sijoittuvan tilan maanomistajien anomuksesta. Maanomistajat (kaksi omistajatahoa)
ovat tehneet hakemuksen rantaan ulottuvien kiinteistöjen 75-405-1-616, 75-405-1617 ja 75-405-1-618 alueella sijaitsevan puistoalueen (VP-1) kaavamääräyksen
muuttamista asemakaavalla siten, että käyttöoikeus puistoalueeseen olisi jatkossa
alueen omistavilla kiinteistöillä. Tavoitteena on myös kiinteistön 75-405-1-520 kohdalla AO-tontin suurimman sallitun kerrosluvun nostaminen toteutuneen mukaiseksi
ja kaavarajojen tarkistaminen. Hakijat ovat edellä mainittujen kiinteistöjen omistajat.
Kaavamuutoksesta on käyty keskustelua ja järjestetty mm. korttelin 90B asukkaiden
yhteinen asukastapaaminen kesäkuussa 2020 (17.6.2020) kaavamuutoksen lähtötilanteen ja muutoksen edellytysten selvittämiseksi ennen kaavamuutoksen käynnistämistä.
Koko kortteli 90B otetaan mukaan suunnittelualueeseen korttelinumeron muutoksesta johtuen. Tavoitteena on päästä eroon vanhoista korttelien kirjaintunnuksista
rekisteröintiin liittyen.

1.3.1

LUETTELO KAAVASELOSTUKSEN LIITTEISTÄ
Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2 Seurantalomake
Liite 3 Vastineraportti (luonnosvaihe)

2

TIIVISTELMÄ

2.1

KAAVAPROSESSIN VAIHEET
Kaavamuutos on tullut vireille 18.12.2020 §5 kaupunginarkkitehdin viranhaltijapäätöksellä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavamuutosluonnos ovat valmistuneet 29.1.2021. Vireille tulosta ja OAS:in sekä luonnoksen nähtäville asettamisesta ilmoitettiin kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla, ilmaisjakelulehti Reimarissa ja
asiakaspalvelun ilmoitustaululla 5.2.2021. OAS ja kaavaluonnos ovat olleet nähtävillä samanaikaisesti 5.2. - 8.3.2021.
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.
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2.2

KAAVAN KESKEINEN SISÄLTÖ
Asemakaavaa muutetaan siten, että korttelin 90B rannan puolella sijaitseva APtontti (tontti 2) jaetaan ja muutetaan tosiasiallista, osittain jo toteutunutta ja tavoitteen mukaista maankäyttöä osoittavaksi kahdeksi erillispientalotontiksi (AO). Yhteiskäyttöä tarkoittava VP-1 merkintä poistetaan rantaan rajoittuvien kiinteistöjen
alueelta, asuinrakennusten edustalta, rannan ja rakennusalojen väliltä. Ranta-alue
liitetään kolmeen rantaan rajoittuvaan erillispientalotonttiin.
Korttelin yhteiskäyttöinen VP-1 alue rajataan korttelin eteläkulmaan.
Ranta-alue tulee säilyttää puustoisena. Koska VP-1 alue poistuu rannan ja asuinrakennusten väliltä, AO-tonteille ranta-alueelle merkitään erillinen istutettava alueen
osa -merkintä.
Rakennusoikeuden merkintä AO-tonteilla muutetaan aiemman tehokkuusluvun sijaan rakennusalakohtaisiksi kerrosalaluvuiksi (k-m2).
Kiinteistön 75-405-1-520 kohdalla AO-tontin nykyistä rakennusoikeutta nostetaan
48 k-m2 ja suurin sallittu kerrosluku nostetaan vastaamaan toteutunutta (I ½). Nykyinen muutettavan AP-tontin (tontti 2) rakennusoikeus 455 k-m2 jaetaan muodostetuille AO-tonteille suhteessa näiden pinta-aloihin.
Rakennusaloja AO-tonttien osalta tarkistetaan ja yhtenäistetään.
Korttelinumerosta 90B poistuu kirjaintunnus ja se vaihtuu numeroksi 96.
Kaavamuutosaluetta laajennetaan ottamalla mukaan korttelin 90B pohjoispuolinen
kaupungin omistama katu- ja puistoalue, muuttamalla alue toteutuneen maankäytön
mukaisesti pysäköinti- (LP) ja lähivirkistysalueeksi (VL) sekä merkitsemällä alueen
kautta kiinteistöille 75-405-1-520 ja 75-405-1-619 johtava ajoyhteys. Myös korttelialueen sisäiset ajoyhteydet huomioidaan ja merkitään kaavaan.

3

LÄHTÖKOHDAT

3.1

ALUEEN YLEISKUVAUS
Kaavamuutos koskee pääosin jo rakennettua korttelialuetta ja sen viereisiä puistoja katualueita Salmenkylän kylässä. Kaavamuutoksen kohteena oleva kortteli 90B
sijaitsee Salmenvirran länsirannalla, Salmenvirrantien ja rannan rajaamalla alueella.
Salmenvirta on kapea merenlahti Salmenlahden ja Savilahden välillä, jonne Vehkajoki laskee Kirkkojärven kautta ja jonka kautta makea järvivesi purkautuu mereen.
Vastarannalla, Salmenvirran itärannalla, sijaitsee osa Saviniemen asuinalueesta
rantapuistoineen. Suunnittelualueella sijaitseva puistoalue, kuten Salmenvirran länsiranta muutoinkin, on pääosin muista kaupungin ns. keskustarannoista poiketen
yksityisessä omistuksessa olevaa puistoaluetta.
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3.2

RAKENNETTU YMPÄRISTÖ
Pääosa korttelin 90B asuinpientaloista, pari- ja omakotitaloista, on rakennettu 2000luvun puolella lukuun ottamatta korttelin ainoaa AO-tontin erillispientaloa, joka on
valmistunut 1940-luvun lopulla.
Korttelissa 90B on sijainnut 1920-luvulla rakennettu hirsirakennus. Vehkalahden
kunnan aikana kiinteistö kaavoitettiin rivitalotontiksi ja ranta oli tarkoitus jäädä rivitaloasuntojen yhteiskäyttöön. Korttelissa tehtiin v. 2001 kaavamuutos, jossa kaavan
käyttötarkoitus muutettiin asuinpientalojen korttelialueeksi yhtä tonttia lukuun ottamatta, jolla sijaitsi jo em. 1940-luvulla rakennettu omakotitalo.
VP-1 alueella sijaitsee vanha, kalasavustamo-/saunarakennus, joka ulottuu molempien kiinteistöjen 75-405-1-617 ja 75-405-1-618 puolelle. Rakennus on rankorakenteinen, vaakalautaverhoiltu ja pulpettikattoinen. Kalasavustamon uunien tila on tiilirunkoinen. Savustamo on rakennettu saunan yhteyteen myöhemmin, mahdollisesti
1950-luvulla. Voimassa olevassa asemakaavassa rakennukselle ei ole osoitettu rakennusoikeutta eikä kaavamuutoksessa ole tarkoitus edelleenkään osoittaa rakennusalaa savustamorakennukselle.
Kaava-alueesta lounaaseen sijaitsee Salmenkylän pienteollisuusalue, jossa on teollisuus- ja varastoaluetta ja raskaan liikenteen varikkoalueita. Salmenvirrantien länsipuolella kulkee Hamina - Juurikorpi rata.
Kaava-alueen eteläpuolella sijaitsee rivitaloyhtiö, joka omistaa rannassa tontin
edustalla olevan puistoalueen. Alue on asunto-osakeyhtiön omassa käytössä. Tästä
etelään sijaitsee nk. Takkaniemen huvilan alue, joka on Poitsilan kartanon vanhoja
laidun- ja viljelysmaita eli ns. takamaita. Se on kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristökokonaisuus rakennuksineen ja piha-alueineen.
Salmenvirrantien pohjoispuolella sijaitsee omakotitaloja pihapiireineen. Suunnittelualueen pohjoispuolella kaupungin omistaman puisto- ja pysäköintialueen takana
rannassa on yleinen uimapaikka.

Arkeologiset kohteet
Kaavamuutosalueelta tai sen välittömästä läheisyydestä ei ole tiedossa muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muuta arkeologista kulttuuriperintöä. On epätodennäköistä, että pienialaisen rakennetun asuinkorttelin alueella
sijaitsisi aiemmin tuntemattomia arkeologisia kohteita.
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3.3

LUONTOKOHTEET
Kaavamuutosalueella ei ole tiedossa arvokkaita luontokohteita.
Suunnittelualueen ranta on vuonna 2010 Tapio Rintasen laatimassa Ekologiset käytävät -selvityksessä todettu olevan osa liito-oravan kulkukäytävää, joka alkaa Takkaniemestä ja kulkee Salmenvirran asuttua rantaa pitkin Linnamäen rantametsiin.
Kaavamuutoksella ei heikennetä liito-oravan elinolosuhteita. Jäljellä oleva rantapuusto on syytä säilyttää, sekä maiseman että liito-oravan kulkemisen kannalta.
Liito-orava (Pteromys volans)
Liito-oravaa kuuluu Euroopan yhteisön luontodirektiivin lajisuojelun erityissäännösten piiriin. Luonnonsuojelulain 49 §:ssä, jonka mukaan luontodirektiivin liitteen IV(a) eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Luonnonsuojelulain tarkoittamalla lisääntymispaikalla orava saa poikasia ja levähdyspaikan alueella
se viettää päivänsä. Lisääntymis- ja levähdyspaikka sisältää pesäpuiden ja
paikalla olevien muiden lajin em. tarkoitukseen käyttämien puiden alueet sekä
levähdys- ja lisääntymispaikkojen välittömässä läheisyydessä olevien suojaa
ja ravintoa antavien puiden alueet, ja lisääntymispaikkojen välittömässä läheisyydessä olevien suojaa ja ravintoa antavien puiden alueet.
Kaavamuutoksella ei katsota olevan merkittäviä vaikutuksia uhanalaisten lajien
elinolosuhteisiin.

Pohjavesialue
Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella. Etäisyyttä lähimpiin pohjavesialueisiin
(Ruissalo ja Husula) on noin 1,5 -2 km. Kaavamuutoksella ei katsota olevan heikentäviä vaikutuksia pohjaveteen, kuten sen laatuun tai saatavuuteen.

Pilaantuneen maaperän kohteet
Pilaantuneiden maiden rekisterissä ei ole merkintää kaava-alueella.

3.4

MAANOMISTUS
Suunnittelualueen korttelin 90B asuintontit (AP, AO), kuten myös VP-1 -alueet, ovat
yksityisessä omistuksessa. Haminan kaupunki omistaa suunnittelualueeseen sisältyvän korttelin 90B pohjoispuolisen katu- ja puistoalueen.
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3.5

SUUNNITTELUTILANNE
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)
Nykyiset valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1.4.2018. Valtioneuvosto päätti tavoitteiden uudistamisesta 14.12.2017.
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).
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Kuva 2. Ote Kymenlaakson maakuntakaavasta. Muutosalue on ympyröity
punaisella.

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.
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 pientalovaltaiseksi asuinalueeksi (AP) ja
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lähivirkistysalueeksi (VL). Kaavamuutos ei ole ristiriidassa voimassa olevan yleiskaavan periaatteiden kanssa.

Kuva 3. Ote Haminan keskeisten alueiden yleiskaavasta. Muutosalueen sijainti ympyröity punaisella.

Asemakaava
Suunnittelualueella on voimassa 11.6.2001 hyväksytty asemakaava 352, sekä
10.2.1978 päivätty asemakaava 323.
Suunnittelualueelle on määritelty seuraavia määräyksiä:
VP-1
Korttelin 90B tonttien 1, 2 ja 3 käyttöön varattu puistoalue. Alueelle voi sijoittaa erillisen grillikatoksen sekä alueen etelärajalle enintään 5 veneelle tarkoitetun laiturin
joka on tarkoitettu tonttien 1, 2 ja 3 käyttöön.
AO
Erillispientalojen korttelialue
AP
Asuinpientalojen korttelialue
P
Puisto
Katualue
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Kuva 4. Ote ajantasa-asemakaavasta.

Voimassa olevassa kaavassa kolme tonttia, tontit 1, 2 ja 3, muodostavat korttelin
90B. Tonttien rakennusoikeudet on merkitty tehokkuusluvulla (e=0.20-0.30). Korttelin edustan ranta-alue on merkitty korttelin tonttien 1, 2 ja 3 käyttöön varatuksi puistoalueeksi (VP-1). Korttelin eteläreunaan on merkitty ajoyhteys-merkintä ja länsireunaan liittymäkielto-merkintä.
Haminan kaupunginvaltuuston
1.1.2011.

hyväksymä

rakennusjärjestys

tullut

voimaan

Alueesta on laadittu yksityiskohtainen pohjakartta mittakaavassa 1:1000. Pohjakartta täyttää JHS 185:n vaatimukset.

4

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TARVE JA TAVOITTEET
Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty yhteensä neljän Salmenkylän kortteliin 90B
sijoittuvan tilan maanomistajien anomuksesta. Kiinteistöjen omistajat (kaksi omistajatahoa) ovat tehneet hakemuksen rantaan ulottuvien kiinteistöjen 75-405-1-616,
75-405-1-617 ja 75-405-1-618 alueella sijaitsevan puistoalueen (VP-1) kaavamää-
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räyksen muuttamista asemakaavalla siten, että käyttöoikeus puistoalueeseen olisi
jatkossa alueen omistavilla kiinteistöillä.
Lähimpänä rantaa sijaitsevien asuintalojen (tontit 2 ja 3) ja vesialueen välinen puistoalue (VP-1) on käytännössä siihen rajautuvien asuintalojen pihamaata ja ollut tähänkin asti maanomistajien yksityisessä käytössä. Maastossa alueen tulkitsee tonttien osaksi. Kaavoissa V-kirjaimella alkava puisto- ja viheraluemerkintä mielletään
kuitenkin helposti yhteiskäyttöalueeksi. Jotta alueen tosiallinen maankäyttö selkiytyisi, on maankäyttömerkintää muutettu kaavamuutokseen liittämällä alue asuinkorttelialueeseen.
Tontin 1 maanomistajat eivät ole valmiita luopumaan oikeuksistaan siten, että VP-1
alue kokonaan poistettaisiin asemakaavasta. He ovat ehdottaneet tieyhteyden säilymistä ja VP-1 alueen rajaamista laituripaikan yhteyteen rantaan mahdollistaen
kaavan salliman grillikatoksen sijoittamisen. Kun korttelin yhteiskäyttöinen VP-1
alue rajataan korttelin etelänurkkaan, on rakentamaton AO-tontti (tontti 4) lohkottavissa ja myytävissä kokonaisena AO-tonttina, ilman tilan kautta kulkevaa rantaan
johtavaa tierasitetta.
4.2

SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET
Kaavamuutos on tullut vireille 18.12.2020 §5 kaupunginarkkitehdin viranhaltijapäätöksellä (§5/2020, Dnro Hamina/95/2020).

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
18.12.2020. Asemakaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman
(OAS) nähtävillä olosta ilmoitettiin kaupungin ilmoitustaululla, ilmaisjakelulehti Rei-

Selostus asemakaavan muutoksesta Salmenkylän korttelissa 90B ja sen viereisillä puisto- ja katualueilla
13 (16)

marissa, sekä kaupungin verkkosivuilla Kaupungin viralliset kuulutukset -kohdassa
5.2.2021.
4.3.3 OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUSMENETTELYT
Luonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat esillä kaupungin verkkosivuilla sekä kaavoitusyksikön porrasaulan seinällä 5.2. - 8.3.2021. Kaavaluonnoksesta jätettiin 4 kirjallista mielipidettä. Kaavaselostuksen liitteenä olevassa vastineraportissa on esitetty mielipiteet tiivistetysti, sekä kaavoittajan vastine palautteeseen. Asemakaavamuutosluonnos ja siitä saatu palaute käsiteltiin 23.3.2021 järjestetyssä viranomaisneuvottelussa. Saatu palaute on huomioitu kaavaehdotuksen
valmistelussa. Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen on tehty seuraavia muutoksia:
-

VP-1 merkintä on poistettu rantaan rajoittuvien kiinteistöjen edustalta, rannan ja asuinrakennusten väliltä, ja ranta-alue liitetty kolmeen rantaan rajoittuvaan erillispientalotonttiin. Näin ollen myös rannassa sijaitseva AP-tontti
on jaettu ja muutettu tosiasiallista, osittain jo toteutunutta ja tavoitteen mukaista maankäyttöä osoittavaksi kahdeksi erillispientalotontiksi (AO).

-

Ranta-alue tulee säilyttää puustoisena. Koska VP-1 alue poistuu rannan ja
asuinrakennusten väliltä, AO-tonteille ranta-alueelle on merkitty erillinen istutettava alueen osa -merkintä. AO-tonttien rakennusalat on sijoitettu
suunnilleen luonnoksessa esitettyjen tontin rajojen mukaisesti samalla viereisten AO-tonttien alueita/aloja tarkistaen ja yhdenmukaistaen.

-

Korttelin yhteiskäyttöinen VP-1 alue on rajattu korttelin eteläkulmaan, ja
korttelin ajoyhteydet on huomioitu.

-

Kaavamuutosaluetta on laajennettu ottamalla mukaan korttelin 90B pohjoispuolinen kaupungin omistama katu- ja puistoalue. Alue on muutettu toteutuneen maankäytön mukaisesti pysäköinti- (LP) ja lähivirkistysalueeksi
(VL) sekä alueen kautta kiinteistöille 75-405-1-520 ja 75-405-1-619 johtava
ajoyhteys merkitty.

-

Rakennusoikeuden merkintä AO-tonteilla on muutettu aiemman tehokkuusluvun sijaan rakennusalakohtaisiksi kerrosalaluvuiksi (k-m2), koska
AO-tonttien pinta-ala on kasvanut merkittävästi ja rakennusoikeuden taso
halutaan säilyttää. Kiinteistön 75-405-1-520 kohdalla AO-tontin nykyistä
rakennusoikeutta on kuitenkin nostettu maanomistajan toivomuksesta 48
k-m2. Nykyinen muutettavan AP-tontin rakennusoikeus 455 k-m2 on jaettu
muodostetuille AO-tonteille suhteessa näiden pinta-alaan.

-

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) kohdan 4.2 Mahdollisia vaikutuksia -tekstiä on tarkistettu. Myös muita em. muutoksista johtuneita päivityksiä ja lisäyksiä on tekstiin tehty. Mm. lisätty maininta muutoksenhakumenettelystä, jolla asemakaavan hyväksymispäätökseen on mahdollista
hakea muutosta. Teksti on kokonaisuudessaan käyty läpi, pieniä tarkistuksia tehty ja mm. kaavan aikataulutavoite on päivitetty.
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Vastineet mielipiteisiin sekä tiedoksianto kaavaehdotukseen tehtävistä muutoksista
ja kaavahankkeen arvioidusta aikataulusta on annettu kaikille korttelin 90B asukkaille kesäkuun 2021 lopulla lähetetyllä kirjeellä.
4.3.4 VIRANOMAISYHTEISTYÖ
Asemakaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot. Lausuntoja saapui 3 kpl. Kaavaselostuksen liitteenä olevassa vastineraportissa on esitetty myös lausunnot tiivistetysti, sekä kaavoittajan vastine lausuntoihin.
Asemakaavamuutosluonnos ja siitä saatu palaute käsiteltiin 23.3.2021 järjestetyssä
viranomaisneuvottelussa. Saadut lausunnot on huomioitu kaavaehdotuksen valmistelussa. Yllä luettelo (kohta 4.3.3.) kaavaehdotukseen tehdyistä muutoksista luonnosvaiheen kuulemisen jälkeen.
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 9983 m2, josta asuinkorttelialueen osuus
on 7096 m2, viheralueiden 2355 m2 ja liikennealueen 532 m2. Korttelialue kasvaa
kaavamuutoksessa 1889 m2 ja rakennusoikeus yhden tontin osalta 48 k-m2. Muilla
tonteilla rakennusoikeuden määrä säilyy.

6

ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET
Asemakaavan toteuttamisen vaikutukset esitetään kestävän kehityksen ulottuvuuksiin ryhmiteltyinä kokonaisuuksina:
1.
2.
3.
4.

6.1

Ekologiset vaikutukset
Taloudelliset vaikutukset - vaikutukset yhdyskuntatalouteen
Sosiaaliset vaikutukset
Kulttuuriset vaikutukset

EKOLOGISET VAIKUTUKSET
Asemakaavamuutoksen vaikutukset luonnonympäristöön ovat kokonaisuutena vähäisiä, sillä alue on jo pääosin rakennettua ja alue sijaitsee nykyisessä kaupunkirakenteessa. Ekologiset vaikutukset luonnonympäristöön ovat myös pienialaisia. Jotakin alueella jäljellä olevaa luonnonkasvillisuutta saatetaan poistaa ja karsia rakentamattoman tontin alueelta omakotitaloa rakennettaessa.
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Liito-oravan liikkumisen kannalta riittävä puusto tulee ranta-alueella säilyttää. Tämä
turvataan kaavassa istutettava alueen osa-merkinnällä, sekä määräyksellä ”Rantaalue tulee säilyttää puustoisena”.
6.2

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET – VAIKUTUKSET YHDYSKUNTATALOUTEEN
Suunnittelualue on liittynyt olemassa olevaan kunnallistekniseen verkostoon. Suunnittelualueella on valmis vesi- ja jätevesiverkosto sekä sähkö- ja puhelinkaapelit.
Maakaasuverkosto ei ulotu alueelle, mutta kulkee korttelin vierestä. Kaavamuutos ei
edellytä uutta verkostorakentamista.
Suunnittelualue sisältää asuinkorttelialueen, jolla sijaitsee 2 paritaloa ja 2 omakotitaloa, yhteensä 6 asuntoa. Kaavatontti 2 (AP) on jaettu tilusvaihtona kahteen kiinteistöön. Näistä toinen vielä rakentamaton kiinteistö on tavoitteena rakentaa, jolloin yhdyskuntarakenne korttelin 90B osalta tiivistyy ja kunnallistekninen verkoston hyödyntäminen tehostuu.
Uudisrakentamisen yhteydessä korttelin alueella kulkevat maanalaiset kaapelit ja
johdot tulee huomioida ja tarvittaessa siirtää rakentajan/maanomistajan omalla kustannuksella.

6.3

SOSIAALISET VAIKUTUKSET
Yhdyskuntarakenne tiivistyy ja eheytyy, kun korttelin ainoa vielä rakentamaton kiinteistö rakentuu. Rannan puoleisen AP-tontin jakaminen AO-tonteiksi ja näiden ulottaminen rantaan saakka arvioidaan lisäävän tonttien houkuttelevuutta ja helpottavan
rantaan rajoittuvien kiinteistöjen myyntiä.
Kaavamuutoksella katsotaan olevan sosiaalisia vaikutuksia mahdollisen asukasmäärän lisääntyessä korttelialueella. Tämän myötä myös liikenne alueella lisääntyy
hieman. Rakentamisaikana naapurustoon saattaa aiheutua häiriötä.
Korttelin muiden kuin voimassa olevan kaavan mukaisen VP-1 alueeseen rajautuvien tonttien asukkaiden oikeudet korttelin ja vesialueen väliin jäävän VP-1 alueen
osan käyttöön poistuvat kaavamuutoksen myötä. Yhteinen keskustelu asukkaiden
kanssa ja jätetyt mielipiteet toivat esiin, että osa korttelin 90B asukkaista pitää edelleen tärkeänä kulkuyhteyden säilymistä rantaan. He ehdottivat VP-1 alueen rajaamista korttelialueen reunaan, laituripaikan yhteyteen sekä mahdollisuutta nykyistä
kaavaa vastaavasti grillikatoksen sijoittamiseen.

6.4

KULTTUURISET VAIKUTUKSET
Haminan keskustan ympyräasemakaavaan perustuvaan kaupunkikuvaan ja identiteettiin kaavalla ei ole oleellista vaikutusta sijainnista johtuen.
Suunnittelualueella sijaitseva puistoalue, kuten Salmenvirran länsiranta muutoinkin,
on pääosin muista kaupungin ns. vanhan Haminan alueen keskustarannoista poiketen yksityisessä omistuksessa olevaa puistoaluetta. Vehkalahden kunnan aikainen
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perinne on näiltä osin vahva, eikä kaupungilla ole minkäänlaista tarvetta lunastaa
yksityisessä käytössä pitkään ollutta rantapuistoa tällä kohtaa kaupungille. Tammikuussa 2021 hyväksytty Kaupunkirantojen yleissuunnitelmaan sisältyvä rantareittilinjaus kulkee näillä kohdin katuverkossa kauempana rannasta. Kaavamuutoksen
arvioidaan selkeyttävän alueen maankäyttöä.
7 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN
Kaavamuutoksen toteuttaminen on mahdollista, kun kaavamuutos on lainvoimainen.
Haminassa 16. päivänä elokuuta 2021
HAMINAN KAUPUNKI
Kaavoitus

Milla Koskivirta
Kaupunginarkkitehti

