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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT  

1.1 TUNNISTETIEDOT 

Asemakaavakartan päiväys:  8.9.2020, tark. 17.9.2021 
Piirrosnumero:  559 
Asemakaavan nimi:  Asemakaavan muutos Alakaupungin kaupungin-

osan kortteleissa 69 ja 83 
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  § 3 
Kilpailukykyvaliokunta:  7.10.2021    
Kaupunginhallitus:     
Kaupunginvaltuusto:     
Voimaantulo:   

1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI 

Suunnittelualueet sijaitsevat noin kilometri Haminan ydinkeskustasta itään, Alakau-
pungin kaupunginosassa kortteleissa 69 ja 83. Alueita rajaavat Viipurinkatu, Kieva-
rinkuja sekä Vuorikatu. 

            

                 Kuva 1. Suunnittelualueiden sijainnit rajattu sinisellä. 
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1.3 ASEMAKAAVAN TARKOITUS 

Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa opetustoimintaa palvelevien rakennusten 
korttelialue asumisen ja asumisen ohella myös liiketoiminnan mahdollistavaksi kort-
telialueeksi (AP, AL). Myös kulkuyhteydet tonteille tulee tarkasteltavaksi. 

Kiinteistön 75-5-81-4 asukkaat ovat pyytäneet saada ostaa asuinkiinteistöönsä ra-
jautuvan alueen kaupungin omistamalta maa-alueelta, sekä sillä sijaitsevan vanhan 
rakennuksen. Voimassa olevassa asemakaavassa alue sijoittuu opetustoimintaa 
palvelevien rakennusten korttelialueelle (YO), kuten myös ko. asukkaiden asuinkäy-
tössä oleva kiinteistö naapurissa, edellyttäen asemakaavan muutosta. Vieressä si-
jaitseva Etelä-Kymenlaakson Ammattiopisto (EKAMI) on aiemmin ilmoittanut, ettei 
sillä ole kaavanmukaista laajennustarvetta.  

Haminan kaupunki on vuokrannut omistamansa YO-alueen naapuritontin asukkaille 
ehdolla, että kaupunki tekee alueelle asemakaavamuutoksen, ja jonka tultua voi-
maan vuokralaiset sitoutuvat ostamaan tontin. Samaan asemakaavamuutokseen 
otetaan mukaan myös heidän omassa asuinkäytössä oleva kiinteistö sekä YO-
alueelle ulottuvat kaksi muuta naapurikiinteistöä.  

Luonnosvaiheessa kaavamuutokseen mukaan tulleella AO-tontilla osoitteessa Vuo-
rikatu 9, (kortteli 83, tontti 11) sijaitsee kaksi erillispientaloa. Nykyinen tontti on tar-
koitus jakaa kahdeksi omakotitalotontiksi. Omistajan ja toisen tontin tulevien osta-
jien kanssa käydyn keskustelun tuloksena AO-tontti on tarkoitus jakaa kahdeksi eril-
liseksi AO-tontiksi vaihtoehtoisen yhden AP-tontin sijaan. Tontin kautta kulkevat joh-
torasitteet huomioidaan kaavamuutoksessa.  

Alue on sitovan tonttijaon aluetta. Tonttijako ja tonttijaon muutos tehdään asema-
kaavamuutoksen yhteydessä. 

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 § 3 kaupunginarkkitehdin viranhaltijapäätök-
sellä.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavamuutosluonnos ovat valmis-
tuneet syyskuussa 2020. OAS ja kaavaluonnos ovat olleet nähtävillä 16.9.-
15.10.2020. Vireilletulosta ja OAS:in sekä luonnoksen nähtäville asettamisesta il-
moitettiin kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla, ilmaisjakelulehti Reimarissa, asia-
kaspalvelun ilmoitustaululla 16.9.2020. Vireilletulosta ilmoitettiin myös naapureille ja 
vuokralaisille kirjeillä nähtävilläoloilmoituksen yhteydessä. 
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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 EKAMIn oppilaitoksen vieressä sijait-
seva ja kaavaan opetustoiminnalle niin sanotusti laajentumistarpeisiin varattu alue 
(YO1) Viipurinkadun ja Kievarinkujan kulmauksessa muutetaan asuin- liike- ja toi-
mistorakennusten korttelialueeksi (AL), samoin kuin samaiselle opetustoimintaa 
palvelevalle korttelialueelle (YO1) ulottuvat asuinkiinteistöt asuinpientalotonteiksi 
(AP). Lisäksi jaetaan yksi korttelissa 83 sijaitseva AO-tontti kahdeksi erillispientalo-
tontiksi (AO) lisäämällä samalla ajoyhteys kadunpuoleisen tontin kautta taaimmai-
selle tontille, sekä merkitsemällä johtoalueet tontin kautta naapuritonteille kulkevien 
maanalaisille johdoille. Myös Kievarinkujan katualueen leveys tarkistetaan olemas-
sa olevat maanalaiset johtolinjat huomioiden.  

3 LÄHTÖKOHDAT  

3.1.1 ALUEEN YLEISKUVAUS 

Suunnittelualue on kaupunkikuvallisesti ydinkeskustaan rajoittuvaa mukailtuun ruu-
tukaavaan perustuvaa pientaloaluetta. Aiemmin Alakaupunki oli nimeltään Viipurin 
esikaupunki eli Lopotti. Asutusta on ollut ainakin 1750-luvulta alkaen.  

Suunnittelualue on erillispientaloaluetta. Korttelit 69 ja 83 sijaitsevat keskellä raken-
nettua vanhaa asuinaluetta keskusta-alueen tuntumassa. Lähiympäristössä on 
pääosin omakotitalojen pihapiirejä ja niiden kasvustoa.    

Suunnittelualue sijaitsee Haminan keskustan läheisyydessä. Alue käsittää osan 
korttelista 69, joka sisältää omakotirakennusten korttelialuetta sekä osaa aikoinaan 
viereisen EKAMIn kampus- alueen laajennusalueeksi suunniteltua opetustoimintaa 
palvelevien rakennusten korttelialuetta. Tämä kaavaan merkitty YO-alue ulottuu yk-
sityisessä omistuksessa olevien asuinkiinteistöjen alueelle.  

Luonnosvaiheessa kaavamuutokseen mukaan tuli korttelin 83 tontti 11 osoitteessa 
Vuorikatu 9. Nykyinen enintään yhden asuinrakennuksen salliva erillispientalotontti 
(AO) jaetaan kahteen erillispientalotonttiin.  

3.1.2 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 

Kaavamuutosalueella osoitteessa Viipurinkatu 19 sijaitsevat kaksi asuin- ja liikera-
kennusta sekä ulkorakennus ovat 1800-luvulta. Näiden neljän erillisen rakennuksen 
muodostama tiivis rakennusryhmä edustaa Alakaupungin, entisen Viipurin esikau-
pungin perinteistä rakennustapaa, jossa asuinrakennusten päädyt ovat kadun var-
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rella ja talousrakennukset niiden jatkona kiertävät tonttia. Tontti on merkitty yleis-
kaavan suojelukohteeksi (kohde 74). 

Suunnittelualueella osoitteessa Viipurinkatu 21 sijaitsee 1930-luvulla rakennettu 
pieni rakennus. Pääosin alue on ns. avointa kenttää, jota läheiselle Pampyölin ka-
sarmialueelle kulkevat varusmiehet ovat käyttäneet omien autojensa pysäköintialu-
eena. Sopimusta alueen käytöstä kaupungin ja Puolustusvoimien välillä ei ole.  

Suunnittelualueella korttelissa 69 Vuorikadun varrella sijaitsevat omakotitalot ovat 
1960-luvulla rakennettuja omakotitaloja. Kiinteistöt sijaitsevat rinteessä ja niiden ny-
kyiset asuinrakennukset ylhäällä Vuorikadun varrella.  

Luonnosvaiheessa kaavamuutokseen mukaan tulleella korttelin 83 AO-tontilla osoit-
teessa Vuorikatu 9 sijaitsee kaksi alun perin 1950-luvulla rakennettua asuintaloa ja 
hieman myöhemmin rakennettu talousrakennus sekä muita pieniä piharakennuksia.  

Suunnittelualueen ympäristössä on hyvin eri-ikäistä rakennuskantaa, vanhimmat 
yleiskaavassa suojelukohteiksi merkityt rakennukset ovat 1800-luvun puolivälistä 
1900-luvun taitteeseen, EKAMIn kampus aina 1950-luvulta muutama vuosi sitten 
tehtyyn peruskorjaukseen ja laajennukseen, sekä lähimmät rivitalot vuodelta 2010.   

3.1.3 SUUNNITTELUALUEEN LUONTO JA MAISEMA 

Suunnittelualue sijaitsee lähellä Haminan keskustaa rakennetussa kaupunkimiljöös-
sä. Sen alueella ja lähiympäristössä on pääosin pihapiirien koristekasvillisuutta. 
Ympäristössä on vanhoja Alakaupungin rakennettuja korttelialueita. Alueen topogra-
fia on vaihteleva. Vuorikatu on noin 7 metriä korkeammalla Viiipurinkadun katuta-
soon nähden.  

Suunnittelualueen pohjoispuolella on lähes luonnontilainen Mechelinin puisto ja 
Kirkkojärvi, joka on Natura-aluetta. Lähimmillään Natura-alue on noin 160 metrin 
etäisyydellä suunnittelualueesta. Välissä on katu- ja korttelialue sekä puistoalueella 
sijaitseva matonpesupaikka sekä Vepanpolku, joka on puistoalueella oleva katu-
mainen ajoyhteys.  

3.1.3.1  Luontokohteet 

Alue on kauttaaltaan rakennettua kaupunkiympäristöä, jolta ei ole selvitysten yhtey-
dessä ole löydetty arvokkaita luontokohteita. Varsinaiselta suunnittelualueelta ei ole 
tiedossa uhanalaisten lajien levähdys- tai lisääntymisalueita eikä muitakaan arvok-
kaita luontokohteita.  

Kaavamuutoksella ei katsota olevan merkittäviä vaikutuksia uhanalaisten lajien 
elinolosuhteisiin. Kaavamuutoksella ei arvioida olevan Kirkkojärven Natura-alueen 
luonnonarvoja merkittävästi heikentäviä vaikutuksia.      

3.1.4 MAANOMISTUS 

Suunnittelualueet ovat osin kaupungin, osin yksityisessä omistuksessa. Korttelin 69 
kiinteistöt 75-5-81-4, 75-5-79-1 ja 75-5-79-2 ovat yksityisessä omistuksessa. Kiin-
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teistöt 75-5-81-5, 75-5-5079-65, 75-5-5079-66, 75-5-5081-53 ja 75-403-5 ovat Ha-
minan kaupungin omistuksessa. Korttelin 83 tontti 11 on yksityisessä omistuksessa.  

3.2 SUUNNITTELUTILANNE 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 

Nykyiset 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 
viranomaisten toiminnassa. 
 
Uudistetut 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 voidaan katsoa välillisesti edistävän kestävää liikku-
mista sekä terveellistä, turvallista elinympäristöä sillä asemakaavaa muutetaan vas-
taamaan paremmin alueella toteutunutta maankäyttöä ja mahdollistavan monipuoli-
semmin alueen kehittämistä mm. yhdyskuntarakennetta tiivistämällä. Myös alueen 
kulttuuriympäristö tulee nykyistä paremmin huomioiduksi kaavamuutoksessa. 
 
Maakuntakaava 
Kymenlaakson maakuntavaltuusto on hyväksynyt Kymenlaakson maakuntakaavan 
2040 kokouksessaan 15.6.2020. Maakuntakaava kuulutettiin voimaantulleeksi 
31.8.2020. 
 
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.  
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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. 
 

   

               Kuva 2. Ote maakuntakaavasta 2040. Muutosalue ympyrän sisällä. 
     

Kaavamuutoksen katsotaan olevan voimassa 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. Suunnittelualueelle on määritelty 
seuraava määräys: 

PY 
Julkisten palvelujen ja hallinnon alue.                                                                                                                                                                                                                    
Alue varataan kaupungin, valtion ja muiden julkisyhteisöjen palvelutoimintoja varten. 
Alueelle saa lisäksi sijoittaa palvelujen tuottamiseen ja hallintoon liittyviä muita työ-
paikkatoimintoja ja asumista. 

AP/s-2 
Pientalovaltainen asuntoalue 
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. 
 
s-2 merkintä AP-merkinnän perässä osoittaa, että alue on valtakunnallisesti tai seu-
dullisesti merkittävä kulttuurihistoriallisen arvon, maisemakuvan tai kyläkuvan vuok-
si. Alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta ja ympäristö säilytetään. 
Museovirastolle ja maakuntamuseolle on varattava mahdollisuus lausunnon anta-
miseen yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä. 

Suunnittelualueelle sijoittuu yleiskaavan suojelukohde nro 74 (osoitteessa Viipurin-
katu 19). Suojelukohteen merkittävyys perustuu kulttuurihistorialliseen, rakennustai-
teelliseen tai kaupunkikuvalliseen arvoon. Suojelukohteita koskevat suunnitelmat on 
lähetettävä Museovirastoon tai maakuntamuseoon lausuntoa varten. Kohteesta 74 
on mainittu kaavaselostuksessa seuraavaa: Kahden asuinrakennuksen ja ulkora-
kennusten muodostama ryhmä 1800-luvulta. Asuinrakennusten sijoittelu pääty tie-
hen päin ominainen entiselle Viipurin esikaupungille. 
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Kaavamuutos ei ole ristiriidassa voimassa olevan yleiskaavan periaatteiden kans-
sa. PY-merkintä sallii alueelle sijoitettavan myös asumista. Asumiskäytön pysyttä-
minen ja vanhan rakennuskannan suojeleminen asemakaavamuutoksella katso-
taan olevan yleiskaavan tavoitteiden ja periaatteiden mukaista. 

         

     Kuva 3. Ote Haminan keskeisten alueiden yleiskaavasta. Suunnittelualueet ympyrän sisällä. 

 

Asemakaava 

Muutosalueilla ovat voimassa 9.6.1970, 5.4.1971 ja 12.11.1971 (ak 130) ja 
24.9.1986 (ak 211) vahvistetut asemakaavat, sekä hyvin pieneltä Viipurinkadun ka-
tualueen osuudelta asemakaava nro 73 (9.12.1969).  

Suunnittelualueille on määritelty seuraavat määräykset:    

YO1 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 

AO Omakotirakennusten ja muiden enintään kahden perheen talojen korttelialue. 

AO Erillispientalojen korttelialue. 

Katualue 
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       Kuva 4. Ote Haminan ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualueet ympyröiden sisällä. 

 
AO -tonttien rakennusoikeus on korttelissa 69 e=0.30 ja korttelissa 83 e=0.25.  
YO -alueen rakennusoikeus on e=0.80. Rakennusten suurin sallittu kerrosluku on II. 

 

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 

Suunnittelualueella on voimassa olevassa asemakaavassa varaus opetustoimintaa 
palvelevien rakennusten korttelialueen (YO) laajennukselle ulottuen yksityisille 
asuinkiinteistöille. Tälle laajennusalueelle ei enää nähdä tarvetta. Korttelin tämän 
osan varaaminen asuinpientaloille on tarkoituksenmukaista, koska alueella on jo 
useita vanhoja asuinrakennuksia, mukaan lukien yleiskaavan suojelukohde. Suoje-
lukohde sijaitsee kiinteistöllä 75-5-81-4, jonka asukkaat ovat pyytäneet saada ostaa 
asuinkiinteistöönsä rajautuvan alueen kaupungin omistamalta maa-alueelta, sekä 
sillä sijaitsevan vanhan rakennuksen kunnostettavaksi yrityksensä toimistokäyttöön.  
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Voimassa olevassa asemakaavassa alue sijoittuu opetustoimintaa palvelevien ra-
kennusten korttelialueelle (YO), kuten myös ko. asukkaiden asuinkäytössä oleva 
kiinteistö naapurissa, edellyttäen asemakaavan muutosta.  

Haminan kaupunki on vuokrannut omistamansa YO-alueen naapuritontin asukkaille 
ehdolla, että kaupunki tekee alueelle asemakaavamuutoksen, ja jonka tultua voi-
maan vuokralaiset sitoutuvat ostamaan tontin. Samaan asemakaavamuutokseen 
otetaan mukaan myös heidän omassa asuinkäytössä oleva kiinteistö, sekä YO-
alueelle puolittain ulottuvat kaksi muuta naapurikiinteistöä, jotka muutetaan koko-
naan asuinpientalotonteiksi (AP). Nämä asuinkäytössä olevat kiinteistöt tulevat sa-
malla muodostettua asemakaavan mukaisiksi pientalotonteiksi, jolloin ne vapautu-
vat myös rakennuskiellosta. AP-käyttötarkoitusmerkintä mahdollistaa muodostetta-
vien tonttien nykyistä monipuolisemman käytön.   

Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa korttelissa 69 opetustoimintaa palvelevien 
rakennusten korttelialue asumisen ja asumisen ohella myös liiketoiminnan mahdol-
listavaksi korttelialueeksi (AP, AL).  

Luonnosvaiheessa kaavamuutokseen mukaan tulleella AO-tontilla korttelissa 83 si-
jaitsee kaksi asuinrakennusta talousrakennuksineen. Tavoitteena on jakaa nykyinen 
tontti kahdeksi omakotitalotontiksi (AO).     

4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET 

Kaavamuutos tuli vireille 7.7.2020 kaupunginarkkitehdin viranhaltijapäätöksellä      
(§ 3/2020, Dnro Hamina/172/2020). 

4.3 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ 

4.3.1 OSALLISET 

Välittömiä osallisia ovat: 

- Suunnittelualueiden ja niihin rajoittuvien kiinteistöjen omistajat, 
vuokralaiset, yhdistykset ja asukkaat 

- Alueiden rakentamiseen suoraan tai toimensa puolesta osallistu-
vat 

- 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. 
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4.3.2 VIREILLETULO  

Kaavahanke on tullut vireille kaupunginarkkitehdin viranhaltijapäätöksellä 7.7.2020 
§ 3. 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. Mielipiteitä ei 
jätetty. 
 
Maanomistajan yhteydenoton jälkeen ehdotukseen lisättiin korttelin 83 tontti 11. 

4.3.4 VIRANOMAISYHTEISTYÖ 

Asemakaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot. Lausuntoja saapui 4 kpl. Kaakkois-
Suomen ELY-keskuksen mukaan kaavaselostuksessa tulee olla selvitys asema-
kaavamuutoksen suhteesta yleiskaavaan sekä liittää ote ohjaavasta yleiskaavasta. 
Kymenlaakson museo katsoo, että kaavamääräyksiä on tarkennettava arvokkaiden 
rakennusten kohdalta.  Kymenlaakson pelastuslaitoksen mukaan on varmistettava 
pelastustoimen edellytykset kohteessa. Ympäristön ja rakentamisen valvonnan yh-
teislausunnossa ei ollut kaavasta huomautettavaa. Alla yhteenveto luonnosvaiheen 
lausunnoista ja vastineet näihin: 

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

VASTINE: Merkitään tiedoksi. 
 

2. Kymenlaakson pelastuslaitos 6.10.2020 
Mahdollisen uudisrakentamisen yhteydessä on otettava huomioon pelastustoiminnan 
edellytykset, kuten mahdolliset pelastustiejärjestelyt ja nostopaikat. 
 

VASTINE: Lausunto koskee kaavan toteuttamiseen liittyviä rakennussuunnittelussa / 
toteutussuunnittelussa huomioitavia asioita. Merkitään tiedoksi. 

 
3. Kymenlaakson museo 15.10.2020 

Viipurinkatu 19 rakennukset on ehdotettu kaavaluonnoksessa suojeltaviksi merkinnällä 
sr-1. ” suojeltava rakennus”. Kyseessä on rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti 
arvokas tai historiallisen kaupunkirakenteen ja -kuvan säilymisen kannalta tärkeä raken-
nus.” Kymenlaakson museo katsoo, että kaavamääräys sellaisenaan ei parhaalla mah-
dollisella tavalla turvaa arvokkaiden rakennusten ja kaupunkikuvan säilymistä ja ehdot-
taa, että kaavamääräykseen lisätään lauseet: ”Rakennusta ei saa purkaa. Rakennusta 
koskevista korjaus- ja muutossuunnitelmista on pyydettävä Kymenlaakson museon lau-
sunto.” 
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VASTINE: Lausunnossa esitetyt kaavamääräys ja -merkintä muutokset ja lisäykset 
huomioidaan, mutta kuitenkin niin, että edelleenkin pyritään yhtenäisiin kaavamäärä-
yksiin keskustan alueen eri asemakaavojen kesken. Määräykseen lisätään lause: 
”Rakennusta ei saa hävittää”.  

 
Vuosia sitten Museoviraston aloitteesta kaikissa kaavamääräyksissä ryhdyttiin Hami-
nassa käyttämään sanaa museoviranomainen Museoviraston sijaan, jotta kaavojen 
ollessa pitkäänkin voimassa, ei määräys vanhene ja ole sidoksissa organisaation ni-
menomaiseen yksikköön tai sen kulloinkin käytössä olevaan nimeen, ja onka tehtävät 
saattavat muuttua tai siirtyä. Lausunnonantotehtävä on siirtynyt Museovirastolta alu-
eelliselle vastuumuseolle, eli Kymenlaakson museolle, ja nuo aiemman Museoviras-
ton pyynnön jälkeiset kaavamääräykset ovat tämän ansiosta ajantasaiset. Tästä 
syystä kaavoittaja päättää käyttää määräyksessä lausunnossa esitetystä muutokses-
ta poiketen lausetta: ”Rakennusta koskevista suunnitelmista on pyydettävä asiassa 
toimivaltaisen museoviranomaisen lausunto”.    

 
Kaava-alueelta tai sen välittömästä läheisyydestä ei tunneta muinaismuistolain rauhoit-
tamia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muuta arkeologista kulttuuriperintöä. Arkeologisen 
kulttuuriperinnön osalta ei tarvita lisäselvityksiä. 
 

VASTINE: Merkitään tiedoksi. 
 
 

4. KAS ELY-keskus 26.10.2020 
KAS ELY pitää perusteltuna, että kaavaluonnoksessa Viipurinkatu 19 rakennukset on 
merkitty suojeltaviksi kaavamerkinnällä (sr-1).  
 

VASTINE: Merkitään tiedoksi. 
 
Lausuttavaan aineistoon ei sisälly asemakaavaselostusta, joka mahdollistaisi kaavarat-
kaisun kattavan arvioinnin.  
 

VASTINE: Kaavaselostus on valmistunut ehdotusvaiheeseen. Perinteisesti pienem-
missä asemakaavamuutoksissa luonnosvaiheessa nähtäville on asetettu ainoastaan 
kaavaluonnoskartta yhtäaikaisesti osallistumis- ja arviointiohjelman (OAS) kanssa. 
OAS on tästä syystä ollut sisällöltään lain vähimmäisvaatimusta laajempi ja katta-
vampi lähestyen sisällöltään kaavaselostusluonnosta.  

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

VASTINE: OASia on täydennetty. 
 

Asemakaavoitusta ohjaavassa yleiskaavassa suunnittelualue kuuluu julkisten palvelujen 
ja hallinnon alueeseen (PY), alue varataan kaupungin, valtion ja muiden julkisyhteisöjen 
palvelutoimintoja varten. Alueelle saa lisäksi sijoittaa palvelujen tuottamiseen ja hallin-
toon liittyviä työpaikkatoimintoja ja asumista. 
Kun otetaan huomioon ohjaavan yleiskaavan tarkkuustaso, niin asemakaava ei muuta 
yleiskaavassa osoitettua alueen pääkäyttötarkoitusta niin paljon, että syntyisi tarve yleis-
kaavamuutokselle. Kaavaselostuksessa tulee kuitenkin olla selvitys asemakaavamuu-
toksen suhteesta yleiskaavaan. 
 

VASTINE: Merkitään tiedoksi. Asia on huomioitu kaavaselostuksessa. 
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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 

Kaavamuutosalueiden kokonaispinta-ala on 5477 + 1109 = 6586 m2. 

AP (sr-1/ 306 k-m2, e=0.30) / 4068 m2, 1277 k-m2 
Asuinpientalojen korttelialue 
 
AO (e=0.25) / 1109 m2, 277 k-m2 
Erillispientalojen korttelialue 
 
AL (e=0.30) / 1277 m2, 383 k-m2 
Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue 

 
Katualueet / 132 m2 
 
 
Lisäksi mm. seuraavat aluerajausmerkinnät: 

 
ajo / ajoyhteys 
sr-1 / suojeltava rakennus 
Johtoa varten varattu alueen osa  
 
Kaikille tonteille on ajoyhteys joko suoraan kadulta tai katuun rajautuvan tontin kaut-
ta (ajoyhteys). 

 

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 vaikutukset luonnonympäristöön ovat kokonaisuutena vä-
häisiä, sillä alue on jo pääosin rakennettua ja se sijaitsee tiiviisti nykyisessä kau-
punkirakenteessa. Lähin luonnonsuojelualue, Kirkkojärven Natura-alue, sijaitsee lä-
himmillään n. reilun 160 metrin etäisyydellä suunnittelualueesta pohjoiseen. Ase-
makaavan mukaisella maankäytöllä ei arvioida olevan vaikutusta Kirkkojärven kas-
villisuuteen tai linnuston elinolosuhteisiin.  

6.2      TALOUDELLISET VAIKUTUKSET – VAIKUTUKSET YHDYSKUNTATALOUTEEN 

Asemakaavamuutoksen mukainen maankäyttö tukeutuu nykyiseen kaupunkiraken-
teeseen ja eheyttää alueen yhdyskuntarakennetta. Kaavan toteuttamisen yhdyskun-
tataloudelliset vaikutukset ovat edulliset, sillä alue on suhteellisen helposti liitettä-
vissä Haminan kaupungin yhdyskuntatekniseen verkostoon, eikä uusia katuyhteyk-
siä tarvitse rakentaa.  

Yhden AO-tontin jakaminen kahteen AO-tonttiin sekä AO-tonttien muuttaminen AP-
tonteiksi monipuolistaa maankäytön ja asuinrakentamisen mahdollisuuksia alueella 
sekä mahdollistaa kaupunkirakenteen tiivistämisen.  

6.3      SOSIAALISET VAIKUTUKSET 

Kaavamuutoksella ei katsota olevan oleellisia merkittäviä sosiaalisia vaikutuksia. 
Muutos AO-tontista AP-tontiksi kuitenkin mahdollistaa useamman asunnon ja/tai 
useamman erillispientalon rakentamisen asuintonteille. Muutos mahdollistaa näin 
myös uudisrakentamisen ja asukasmäärän lisääntymisen alueelle. Lähes tyhjänä 
kenttäalueena pysyneen kaupungin omistaman maa-alueen muuttaminen asuin-, 
liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL) mahdollistaa palvelujen ja yritys-
toiminnan sijoittumisen alueelle asuntojen ohella.   

6.4       KULTTUURISET VAIKUTUKSET 

Suunnittelualueelle sijoittuva kulttuurihistoriallisesti arvokas 1800-luvulta peräisin 
oleva rakennuskanta, yleiskaavan suojelukohde nro 74 osoitteessa Viipurinkatu 19, 
suojellaan nyt myös asemakaavalla. Tiiviissä ryhmässä olevat rakennukset (kaksi 
asuin- ja liikerakennusta sekä ulkorakennus) edustavat Alakaupungin, entisen Vii-
purin esikaupungin perinteistä rakennustapaa, jossa rakennusten päädyt ovat ka-
dun varrella ja talousrakennukset kiertävät tonttia niiden jatkona. Rakennukset mer-
kitään suojeltaviksi sr-1 merkinnällä. Rakennuksia ei saa hävittää, ja niitä koskevista 
korjaus- ja muutossuunnitelmista tulee pyytää asiassa toimivaltaisen museoviran-
omaisen (Kymenlaakson museon) lausunto.      

Kaava-alueelta tai sen välittömästä läheisyydestä ei tunneta muinaismuistolain rau-
hoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muuta arkeologista kulttuuriperintöä, johon 
kaavamuutoksella voisi olla vaikutuksia.  

Kaavamuutoksella ei katsota olevan vaikutusta Haminan keskustan ympyräasema-
kaavaan perustuvaan kaupunkikuvaan ja identiteettiin.  
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7 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN 

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

Haminassa  29. päivänä syyskuuta 2021 
 

HAMINAN KAUPUNKI 
Kaavoitus 

            
 

Milla Koskivirta   
Kaupunginarkkitehti 
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