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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT  

1.1 TUNNISTETIEDOT 

Asemakaavakartan päiväys:  6.9.2021 
Piirrosnumero:  566 
Asemakaavan nimi:  Asemakaavan muutos Alakaupungin kaupungin-

osassa korttelin 87 tonteilla 13 ja 14 
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:  15.7.2021  § 3 
Kilpailukykyvaliokunta:    
Kaupunginhallitus:     
Kaupunginvaltuusto:     
Voimaantulo:   

1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI 

Suunnittelualue sijaitsee noin kilometrin ydinkeskustasta ja Raatihuoneentorilta, 
Alakaupungin kaupunginosassa korttelissa 87 tonteilla 13-14, osoitteessa Torven-
soittajankatu 3. Aluetta rajaavat Torvensoittajankatu ja muut korttelin 87 asuintontit. 
Suunnittelualuetta vastapäätä kadun toisella puolella sijaitsee koulukortteli raken-
nuksineen ja koulupiha-alueineen.  

 

         
Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti rajattu sinisellä. 



 
Selostus asemakaavan muutoksesta Alakaupungin kaupunginosassa korttelin 87 tonteilla 13 ja 14          
                                                           
                                                                                                             4 (12) 
 

 

1.3 ASEMAKAAVAN TARKOITUS 

Kaavamuutoksen hakijat omistavat vierekkäiset, voimassa olevan asemakaavan 
mukaiset kaksi asuinpientalotonttia (AP), jotka ovat muodostettu omiksi erillisiksi 
kiinteistöiksi. Toisella tontilla sijaitsee asuinrakennus sekä talousrakennus. Toinen 
tontti on rakentamaton. Hakijat haluavat yhdistää nykyiset tontit ja kiinteistöt yhdeksi 
asuinpientalotontiksi, mikä piha-alueen tilankäytöllisistä syistä mahdollistaa uuden 
talousrakennuksen rakentamisen. Aikomus on käyttää aluetta jatkossakin yhtenä 
asuintonttina.  

Alue on sitovan tonttijaon aluetta. Tonttijaonmuutos tehdään asemakaavamuutok-
sen yhteydessä. 

Kaavamuutokseen osallistuva kiinteistönomistaja sitoutuu maksamaan kaavan 
muuttamisesta aiheutuvat kustannukset kiinteistönsä osalta.    

1.3.1   LUETTELO KAAVASELOSTUKSEN LIITTEISTÄ 

Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Liite 2 Seurantalomake 

 

2 TIIVISTELMÄ 

2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET 

Kaavamuutos on tullut vireille 15.7.2021 § 3 kaupunginarkkitehdin viranhaltijapää-
töksellä.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), kaavamuutos sekä kaavaselostus ase-
tetaan luonnoksena nähtäville 15.-28.9.2021. Vireille tulosta ja OAS:in sekä luon-
noksen nähtäville asettamisesta ilmoitetaan kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla, 
ilmaisjakelulehti Reimarissa ja asiakaspalvelun ilmoitustaululla 15.9.2021. Vireilletu-
losta ilmoitettiin myös naapureille ja vuokralaisille kirjeillä nähtävilläoloilmoituksen 
yhteydessä.  

COVID-19 -pandemian aiheuttamien poikkeusolosuhteiden takia kaava-asiakirjat 
ovat ensisijaisesti nähtävillä kaupungin verkkosivuilla. Asiakirjoihin tutustuminen 
paikan päällä Haminan kaupungintalolla osoitteessa Puistokatu 2 on kuitenkin mah-
dollista ottamalla etukäteen yhteyttä asiointipalveluun tai kaavoitusyksikön henkilö-
kuntaan. 

2.2 KAAVAN KESKEINEN SISÄLTÖ 

Asemakaavaa muutetaan siten, että kaksi asuinpientalotonttia yhdistetään yhdeksi 
pientalotontiksi. Myös rakennusalat yhdistetään. Käyttötarkoitus, suurin sallittu ker-
rosluku sekä kokonaisrakennusoikeus säilyvät. Kahden tontin rakennusoikeus yh-
distetään tarkoittamaan yhden tontin rakennusoikeutta. 
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3 LÄHTÖKOHDAT  

3.1 ALUEEN YLEISKUVAUS 

Alue on kaupunkikuvallisesti ydinkeskustan reuna-aluetta, jossa keskustatoiminto-
jen melko tiivis umpikorttelirakenne muuttuu harvemmaksi taajamarakenteeksi, mut-
ta kuitenkin paikoin hyvinkin tiiviisti rakennetuksi pientalovaltaiseksi alueeksi. Alue 
viettää etelään. 

Haminan keskustan kiertävä ohikulkutie on valmistunut vuonna 2014, jolloin kes-
kustan läpi kulkeva liikenne on merkittävästi vähentynyt. Suunnittelualueella valtio-
neuvoston päätöksen mukaiset melun ohjearvot (55 dB) eivät ylity.  

3.2 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 

Suunnittelualueen lähiympäristön rakennuskanta on hyvin vaihtelevaa, aina 1800-
luvun lopulta viimevuosikymmeninä ja vuosina rakennettuihin omakotitaloihin, rivita-
loihin ja pienkerrostaloihin piharakennuksineen. Tontteja vastapäätä, kadun toisella 
puolella, sijaitsee koulukortteli, jossa v. 2005 ja 2018 valmistuneet koulurakennuk-
set. Entisessä lukioksi valmistuneessa rakennuksessa ja uudessa muutama vuosi 
sitten valmistuneessa koulurakennuksessa toimii Pappilansalmen koulu sekä esi-
opetus.   

Suunnittelualueella ei sijaitse merkittäviä rakennetun kulttuuuriympäristön kohteita.  

3.3 LUONTOKOHTEET 

Suunnittelualueella ei ole havaittu arvokkaita luontokohteita. 

3.4 MAANOMISTUS 

Suunnittelualue on yksityisomistuksessa.    

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: 
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• 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. 

 
 

     

                Kuva 2. Ote maakuntakaavasta 2040. Muutosalueen sijainti ympyröitynä. 
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Suunnittelualueelle on varattu seuraava määräys: 
 
A                                                                                                                          

Taajamatoimintojen alue                                                                                    
Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen, palve-
lu- ja työpaikka- sekä muihin taajamatoimintoihin varattavat rakentamisalueet. Mer-
kintä sisältää taajamien sisäiset liikenneväylät, kevyen liikenteen väylät, ulkoilureitit, 
yhdyskuntateknisen huollon alueet, paikalliskeskukset sekä virkistys- ja puistoalu-
eet. 

Suunnittelumääräysten mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tu-
lee 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 so-
peutettava ympäristöönsä niin, että taajaman omaleimaisuus ja viihtyisyys vahvistu-
vat ja ympäristö-, luonto- ja kulttuuriperintöarvojensäilyminen turvataan. Taajama-
alueita laajennettaessa tulee turvata sekä olemassa olevien että uusien taajaman 
osien yhteydet taajamarakenteen ulkopuolisiin yhtenäisiin virkistysalueisiin. Taaja-
ma-alueilla tulee myös varmistaa niiden sisäisten vapaa-alueiden riittävyys sekä vir-
kistysreitistöjen jatkuvuus.  
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava maakunnallisesti merkittävien 
kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen. Alueen käytön suunnittelussa on huoleh-
dittava kestävän liikkumisen toimintaedellytyksistä eri liikkumismuodot huomioiden.  
Rakennettujen alueiden suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota hulevesien 
hallintaan ja hulevesitulvien ehkäisyyn.  
 
 
Suunnittelualue on myös kehitettävää ja tiivistettävää kaupunkialuetta. 
 
 akt 

 
 

Merkinnällä osoitetaan alueet, joihin kohdistuu seudullisesti ja strategisesti merkittä-
viä kaupunkikehittämisen ja tiivistämisen tarpeita. 
 
Kehitettävillä ja tiivistettävillä alueilla tulee yhdyskuntarakennetta kehittää niin, että 
elinkeinotoiminnan, asutuksen, kaupan ja muiden palveluiden sekä joukko- ja kevy-
en liikenteen kehittämismahdollisuuksia edistetään. Yhdyskuntarakennetta kehittä-
mällä tulee luoda rakenteellisia ja toiminnallisia kokonaisuuksia kaupunkialueen 
osakeskusten välille. Alueen vetovoimaisuutta tulee parantaa kokonaisvaltaisella 
kaupunkisuunnittelulla alueen ominaispiirteet huomioiden. 
 
Kaavamuutoksen katsotaan olevan maakuntakaavan mukainen.  
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Keskeisten alueiden yleiskaava 

Haminan keskeisten alueiden yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 
20.3.2006 ja se on saanut lainvoiman 5.11.2008.  

            

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

Haminan keskeisten alueiden yleiskaavassa suunnittelualue on pientalovaltaista 
asuntoaluetta (AP).  

Alue varataan pääasiassa asuinpientaloille, kuten erillispientaloille, kytketyille pien-
taloille, rivitaloille ja pienkerrostaloille. Alueelle saa lisäksi sijoittaa tonttikohtaisesti 
alle 400 m2 laajuisia työskentely-, palvelu- ja liiketiloja, joista ei aiheudu melua, ras-
kasta liikennettä, ilman pilaantumista tai näihin verrattavia ympäristöhaittoja. Alue 
on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi ja alueella varaudutaan keskitetyn kunnallis-
tekniikan rakentamiseen. Tonttitehokkuuden et = 0,2 ylittävä rakentaminen tulee pe-
rustua asemakaavaan. Rakennettaessa ennen alueen asemakaavoittamista, tulee 
rakennuspaikan olla vähintään 10000 m2 suuruinen. 

Kaavamuutos ei ole ristiriidassa voimassa olevan yleiskaavan tavoitteiden ja peri-
aatteiden kanssa. 
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Asemakaava 

Muutosalueella on voimassa 16.4.2013 hyväksytty (voimaan tullut 30.5.2013) ase-
makaava 511.  

 
Kuva 4. Ote ajantasa-asemakaavasta. Muutosalueen sijainti rajattu punaisella. 

 
Asemakaavamerkinnät suunnittelualueella: 

AP Asuinpientalojen korttelialue 
 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 
 

 
 

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero 

 

 Korttelin numero 

 Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen 
osan suurimman sallitun kerrosluvun.  

 Rakennusala. 
360 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. 
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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 

Hakijat omistavat vierekkäiset, voimassa olevan asemakaavan mukaiset kaksi 
asuinpientalotonttia, jotka ovat muodostettu omiksi erillisiksi kiinteistöiksi. Toisella 
tontilla sijaitsee asuinrakennus sekä talousrakennus. Toinen tontti on rakentamaton. 
Hakijat haluavat yhdistää nykyiset tontit ja kiinteistöt yhdeksi asuinpientalotontiksi, 
mikä piha-alueen tilankäytöllisistä syistä mahdollistaa uuden talousrakennuksen ra-
kentamisen. Aikomus on käyttää aluetta jatkossakin yhtenä asuintonttina.    

4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET 

Kaavamuutos tuli vireille 15.7.2021 kaupunginarkkitehdin viranhaltijapäätöksellä      
(§ 3/2021, Dnro Hamina/160/2021). 

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 15.7.2021 
§ 3. Asemakaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) 
nähtävillä olosta ilmoitetaan kaupungin ilmoitustaululla, ilmaisjakelulehti Reimarissa, 
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sekä kaupungin verkkosivuilla Kaupungin viralliset kuulutukset -kohdassa 
15.9.2021. 
 
Naapureille lähetetään erilliset kirjeet (ns. maanomistajien kuuleminen) 7.9.2021. 
 

4.3.3 OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUSMENETTELYT 

Kaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaselostus ovat esillä 
kaupungintalon ikkunassa 15.9.-28.9.2021.  

 

4.3.4 VIRANOMAISYHTEISTYÖ 

Asemakaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot.  

Asemakaavamuutosluonnos ja siitä saatu palaute käsitellään nähtävilläolon päätty-
misen jälkeen. Saatu palaute huomioidaan kaavaehdotuksen valmistelussa.  

Luonnosvaiheen jälkeen asemakaavamuutoksen ehdotus asetetaan nähtäville ja 
siitä pyydetään osallisten mielipiteet ja tarvittavat lausunnot. Kaavan nähtävilläolo-
aikana esille asetetaan myös kaavan lähtöaineistoa sekä mahdolliset kaavoitusta 
varten laaditut selvitykset. 

Viranomaisneuvottelu järjestetään tarvittaessa.  

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 KAAVAN RAKENNE JA MITOITUS 

Kaavamuutosalueen kokonaispinta-ala on 1627 m2. 

Kaavamuutos koskee kahden asemakaavatontin yhdistämistä yhdeksi tontiksi. 
Suunnittelualueen käyttötarkoitus säilyy AP- eli asuinpientalokorttelialueena, kuten 
myös suurin sallittu kerrosluku II. Kokonaisrakennusoikeus säilyy, eli yhdistettävien 
tonttien rakennusoikeus yhdistetään. Myös rakennusalat yhdistetään.   

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 

Asemakaavamuutoksella ei arvioida olevan taloudellisia vaikutuksia. 

Rakentaminen ja rakennusoikeuden hyödyntäminen suunnittelualueella mahdollis-
tuu, kun kaksi asuinpientalotonttia (AP) yhdistyy yhdeksi suuremmaksi tontiksi. Jat-
kossa yksittäiselle AP-tontille, voi edelleen rakentaa useamman asunnon ja use-
amman erillispientalon. Kokonaisrakennusoikeuden määrä säilyy. 

6.3      SOSIAALISET VAIKUTUKSET 

Asemakaavamuutoksen sosiaalisia vaikutuksia ei arvioida olevan.  

Suunnittelualueen asukkaiden asuin- ja elinolosuhteet arvioidaan parantuvan kaa-
vamuutoksen myötä, kun tonttien yhdistäminen ja asukkaiden tarvitseman talousra-
kennuksen rakentaminen mahdollistuu.  

6.4       KULTTUURISET VAIKUTUKSET 

Kaavalla ei ole kulttuurillista vaikutusta sijainnistaan ja sisällöstään johtuen.  

7 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN 

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

 

Haminassa 8. päivänä syyskuuta 2021 
 

HAMINAN KAUPUNKI 
Kaavoitus 

 

 
 

            Milla Koskivirta   
            Kaupunginarkkitehti 
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