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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT  

1.1 TUNNISTETIEDOT 

Asemakaavakartan päiväys:  8.9.2020, tark.17.9.2021 
Piirrosnumero:  528 
Asemakaavan nimi:  Kirkkojärven urheilupuiston asemakaavan muutos 
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:  25.7.2018 §15 
Kilpailukykyvaliokunta:  7.10.2021  
Kaupunginhallitus:     
Kaupunginvaltuusto:     
Voimaantulo:   

1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI 

Suunnittelualue sijaitsee keskustan pohjoispuolella rajautuen Tarkka-
ampujankadun, Ravikadun, Karjakadun ja Patterinkadun rivitalotontteihin, sekä 
Kirkkojärven ranta-alueisiin.  Alue on rajattu sinisellä alla olevassa karttakuvassa. 
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1.3 ASEMAKAAVAN TARKOITUS 

Kaupunki tekee kaavamuutoksen omana työnään ja kustannuksellaan. Rakennus-
valvonta on myöntänyt poikkeusluvan alueella jo olevalle palloiluhallille ehdolla, että 
asemakaava muutetaan. Näin kaavamuutoksen päätarkoitus on muodostaa palloi-
luhallille sekä alueella toimiville nykyisille ja tuleville yrityksille korttelialueet ja tontit. 
Muutosalueelle on rakennettu kaavan vireilletulon jälkeen v. 2019 koirapuisto. Alue 
on tarkoitus pääkäyttötarkoitukseltaan säilyttää ulkoilu- ja virkistysalueena, jonne 
voidaan sijoittaa tähän liittyviä kenttiä, ratoja ja reittejä. Myös alueen ja viereisen 
Kirkkojärven luontoarvot huomioidaan. Suunnittelualue on kokonaisuudessaan kau-
pungin omistamaa maa-aluetta, jolla on viisi vuokra-aluetta. 

Alue on sitovan tonttijaon aluetta. Palloiluhallille muodostettavaan kortteliin 279 teh-
dään tonttijako asemakaavamuutoksen 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 25.7.2018 § 15 kaupunginarkkitehdin viranhaltijapää-
töksellä.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavamuutosluonnos ovat valmis-
tuneet syyskuussa 2020. OAS ja kaavaluonnos ovat olleet nähtävillä 16.9.-
15.10.2020. Vireille tulosta ja OAS:in sekä luonnoksen nähtäville asettamisesta il-
moitettiin kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla, ilmaisjakelulehti Reimarissa ja 
asiakaspalvelun ilmoitustaululla 16.9.2020. Vireilletulosta ilmoitettiin myös naapu-
reille ja vuokralaisille kirjeillä nähtävilläoloilmoituksen yhteydessä.  

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 vastaamaan paremmin alueella toteutuneita ja mahdolli-
sesti tulevia virkistys- ja liikuntapalveluja, sekä pienyritystoimintaa. 
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Aluetta on tarkoitus kehittää ulkoilu- ja virkistyspalvelujen alueena, jonne voidaan si-
joittaa ulkoiluun, virkistykseen, urheiluun ja matkailuun sekä niihin liittyvien palvelui-
den toimintaa. Kaupungin lumenkaatopaikka sekä risujen keräyspaikka ovat pois-
tumassa alueelta, joka vapauttaa aluetta muuhun käyttöön.  

Kaavamuutoksen keskeisin sisältö on korttelialueiden muodostaminen jo rakenne-
tulle palloiluhallille sekä alueella toimiville nykyisille ja tuleville yrityksille, samalla 
alueen luontoarvot huomioiden. 

3 LÄHTÖKOHDAT  

3.1.1 ALUEEN YLEISKUVAUS 

Suunnittelualue sijaitsee Haminan keskustan tuntumassa, noin kilometri pohjoiseen, 
Hevoshaan kaupunginosassa urheilu- ja virkistys- sekä erityispalvelujen alueella. 
Alue rajautuu Tarkka-ampujankadun, Ravikadun, Karjakadun ja Patterinkadun rivi-
talotontteihin, sekä Kirkkojärven ranta-alueisiin. Alueella on aikoinaan ollut ravirata, 
jonka muoto näkyy poistuvassa kaavassa kaarevana pysäköintialueena LP. Kaava 
ei ole tältä osin toteutunut. 1940-luvulla rakennetulla raviradalla järjestettiin mm. 
laukkakisoja ja moottoripyörillä ajettavia maarata-kilpailuja. Raviradan ohella myös 
kahvilana toiminut Marttaliiton rakennus, Marttala, on purettu. 

3.1.2 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 

Suunnittelualueella sijaitsee palloiluhalli, koirapuisto, tilapäistä majoitusta tarjoava 
yritys, piharakennustuotteita myyvän yrityksen noutopiha, sekä kaupungin pienehkö 
varastointikenttäalue. Keskellä suunnittelualuetta on 96 metriä korkea Telian tuki-
asemamasto. Kaupungin lumenkaatopaikka sekä risujen keräyspaikka ovat poistu-
massa alueelta. Karjakadulta on katuyhteydet edellä mainituille toiminnoille. Kaa-
vamuutosalueella ei sijaitse asutusta. 

3.1.3 SUUNNITTELUALUEEN LUONTO JA MAISEMA 

3.1.3.1  Luontokohteet 

Suunnittelualue sijaitsee erityisesti linnustoltaan arvokkaan Kirkkojärven rannalla. 
Osa suunnittelualueesta kuuluu Kirkkojärven Natura-alueeseen (FI0403001).  
Myös Kirkkojärven luonnonsuojelualue (YSA202462) ulottuu kaavamuutosalueelle. 
 
Kirkkojärvelle on tehty hoito- ja käyttösuunnitelma. Vaikka se on jo viitisentoista 
vuotta vanha, sen voidaan katsoa olevan edelleen käypä suunnitelma järven ekolo-
gisen tilan säilyttämiseksi. 
 
Avainbiotooppiselvityksen (Vallinkoski 2001) mukaan suunnittelualueella sijaitsee 
Metsälain mukainen erityisen tärkeä elinympäristö, luonnontilainen rantaluhta (nk. 
Vanhan raviradan rantaluhta), kohdetyyppeinä tervaleppäluhta ja pajuluhta. Sijainti 
linnustonsuojeluun perustetun Natura-alueen läheisyydessä lisää kohteen suojelu-



 
Selostus asemakaavan muutoksesta Hevoshaan kaupunginosan ulkoilu- ja virkistys- sekä erityispalvelujen alueilla          
                                                           
                                                                                                             6 (17) 
 

 

 

arvoa, sillä pensaikkoiset rantaluhdat soveltuvat monien lintulajien pesimäpaikoiksi. 
Luonnontilaisen kaltaiset rantaluhdat tulisi säilyttää ennallaan. Luhdan ominaispiir-
teisiin kuuluu myös ajoittainen tulviminen, jota ei tule estää, ellei siitä ole haittaa 
ympäröiville alueille. Alue ja sen ympäristö on pitkälti säilynyt ennallaan, eikä ympä-
ristössä ole juuri tapahtunut merkittäviä muutoksia palloiluhallin rakentamisen lisäk-
si. Vanhan raviradan rantaluhta merkitään kaavaan luo-merkinnällä.     
 
Suunnittelualueen itäreunassa sijaitsevan Meltin maisemoidun kaatopaikan alueelta 
on tavattu aiemmissa selvityksissä lukuisia uhanalaisia hyönteislajeja vuosina 2002-
2007 (Hertta). Nämä lajit on lueteltu mm. luontoselvityksessä ja Natura-arvioinnissa 
(Kotkansiipi 2019) sivulla 37. Selvityksen mukaan korkean alueelle rakennetun ko-
houman eteläreunan sora- ja hiekkapohjaisessa maassa kasvaa edelleen uhan-
alaislajistolle tärkeää ketomarunaa. Myös Faunatican v.2011 laatimassa loppura-
portissa Meltin seuranta 2006-2010 esitetään kasvillisuuden, kovakuoriaisten, 
myrkkypistiäisten ja perhosten seurantasuunnitelmat sekä viiden vuoden (2006-
2010) seurantajakson tulokset Haminan Meltissä kunnostetun vanhan kaatopaikan 
alueelta. Suunnittelualueelle ulottuva uhanalaislajiston esiintymä sijoittuu pääosil-
taan kaavaan merkitylle SL- eli luonnonsuojelualueelle. VU-alueelle sijoittuvalta 
osaltaan se merkitään luo-merkinnällä, eli luonnon monimuotoisuuden kannalta eri-
tyisen tärkeäksi alueeksi.    
 

3.1.3.2  Pilaantuneen maaperän kohteet 

Alueella sijaitsee pilaantuneiden maiden rekisterin kohde nro 26. Suunnittelualueen 
kaakkoiskulmassa, nk. patotielle kulkevan yhteyden eteläpuolella on ollut kaato-
paikka, joka on maisemoitu vuonna 2005. Tiedossa on, että samoilla kohdin on ollut 
myös autoromuttamotoimintaa. Tiedossa olevalle kohteelle ja sen lähistölle merki-
tään kaavaan saa-merkintä, joka velvoittaa kortteliin rakentavaa tutkimaan ja tarvit-
taessa puhdistamaan maapohjan ennen rakentamiseen ryhtymistä.    

3.1.3.3  Pohjavesialue 

Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue, Husulan pohjave-
sialue, sijaitsee n. 2,2 km suunnittelualueesta luoteeseen. 

3.1.4 MAANOMISTUS 

Koko suunnittelualue on kaupungin omistuksessa.  Suunnittelualueella on tällä het-
kellä viisi vuokra-aluetta. 
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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. 
 
Tavoitteiden uudistamisella pyritään vastaamaan alueidenkäytön tulevaisuuden 
haasteisiin ja edistämään kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa. 
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 edistävän kestävää liikkumista sekä 
terveellistä, turvallista elinympäristöä sillä asemakaavaa muutetaan vastaamaan 
paremmin alueella toteutuneita ja tulevia virkistys- ja liikuntapalveluja mahdollista-
malla myös jatkossa niiden kehittäminen. Myös luonnon- ja kulttuuriympäristö tulee 
nykyistä paremmin huomioiduksi kaavamuutoksessa. 
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Maakuntakaava 

Kymenlaakson maakuntavaltuusto on hyväksynyt Kymenlaakson maakuntakaavan 
2040 kokouksessaan 15.6.2020. Maakuntakaava kuulutettiin voimaantulleeksi 
31.8.2020. 
 
Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 suunnittelualue on osoitettu taajamatoi-
mintojen alueeksi (A). Suunnittelualue rajautuu osittain Kirkkojärveen, joka on luon-
nonsuojelualue (SL) sekä Natura 2000 -verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue. 
    

  

  Kuva 2. Ote maakuntakaavasta 2040. Muutosalueen likimääräinen sijainti ympyröity. 

 
 
Kokonaismaakuntakaavassa, eli Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040, suunnit-
telualueelle on annettu seuraava määräys: 
 
A  Taajamatoimintojen alue.  
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää yhdyskuntarakenteen 
eheytymistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla sekä taajaman ydinalueen 
kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi kes-
kukseksi. 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa rakentaminen ja muu maankäyttö on so-
peutettava ympäristöönsä niin, että taajaman omaleimaisuus ja viihtyvyys vahvistu-
vat ja ympäristö-, luonto- ja kulttuuriperintöarvojen säilyminen turvataan. Taajama-
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alueita laajennettaessa tulee turvata sekä olemassa olevien että uusien taajaman 
osien yhteydyt 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 huolehdittava kestävän liikkumisen toimintaedelly-
tyksistä eri liikkumismuodot huomioiden. 
 
 
Lisäksi maakuntakaava sisältää koko maakuntaa koskevat suunnittelumääräykset: 
 
Maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa on tulvariski otettava erityisesti huo-
mioon Kymijoen tulvaherkillä alueilla. Rannikon ja saariston maankäytön suunnitte-
lussa, rakentamisessa ja merkittävien yhteiskunnan toimintojen sijoittelussa on eri-
tyistä huomiota kiinnitettävä tulvariskeihin, silloin kun maanpinnan korkeus on tason 
+3,5 metriä (N2000-järjestelmässä) alapuolella. Myös muiden vesistöjen ranta-
alueiden maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa on aina tarpeen 
ottaa huomioon vesistöjen tulvaherkkyys. 
 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee keskeisenä periaatteena vesistöjen 
läheisyydessä olla yhtenäisen rakentamattoman rantaviivan säästäminen. 
 
Alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee selvittää edellytyksiä uusiu-
tuvaan energiaan perustuvien järjestelmien käyttöön. 
 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon tunnetut muinais-
jäännökset. Ajantasainen tieto on tarkistettava museoviranomaiselta. 
 
Alueiden käytön suunnittelussa tulee edistää kestäviä liikkumistapoja huomioiden 
reitistöjen jatkuvuus. 
 
 
Maakuntakaava ja sen suunnittelumääräykset on huomioitu kaavan laadinnassa. 
Ranta-alueen tulvaherkkyys huomioidaan asettamalla kaavamääräys koskien alinta 
rakentamiskorkeutta ja hulevesien hallintaa. Merkittävää uutta rakentamista ei osoi-
teta ranta-alueelle, nykyinen toteutunut toiminta huomioidaan ja siihen liittyvä pie-
nimuotoinen lisärakentaminen mahdollistetaan kaavassa. Muutos on vaikutuksiltaan 
vähäinen. Korttelialueet liittyvät olemassa olevaan kunnallistekniikkaan. Tarvittavat 
viranomaislausunnot on pyydetty ja huomioitu. Myös kaupunginvaltuustossa tammi-
kuussa 2021 hyväksytyn Kaupunkirantojen yleissuunnitelman mukainen, suunnitte-
lualueen kautta kulkeva, rantareitti on huomioitu kaavamuutoksessa. Kaavamuutos 
on 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. Haminan keskeisten alueiden 
yleiskaavassa suunnittelualue on pääosiltaan lähivirkistysaluetta (VL) ja myös eri-
tyispalvelujen aluetta (ER). Alueelle ulottuu myös Natura 2000-verkostoon kuuluva 
tai siihen ehdotettu alue sekä luonnonsuojelualue (SL). 

Kaavamuutos ei ole ristiriidassa voimassa olevan Keskeisten alueiden yleiskaavan 
tavoitteiden ja periaatteiden kanssa.  

  

Kuva 3. Ote Haminan keskeisten alueiden yleiskaavasta. Alueen likimääräinen sijainti ympyröity. 
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Asemakaava 
 
Muutosalueella on voimassa 8.12.1983 (nro 175) sekä 9.9.1986 (nro 210) vahviste-
tut asemakaavat. Voimassa olevissa asemakaavoissa suunnittelualueelle on osoi-
tettu seuraavia määräyksiä: Urheilu- ja virkistyspalvelualue VU, erityisalue E1, ylei-
nen pysäköintialue LP, vesialue W, vaara-alue, istutettava alueen osa, katualue se-
kä jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.  
 

                         

 

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. 

 

Kuva 4. Ote ajantasa-asemakaavasta. 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TARVE JA TAVOITTEET 

Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty, jotta asemakaava saadaan vastaamaan pa-
remmin alueen maankäyttöä, jo toteutuneita ja mahdollisesti tulevia virkistys- ja lii-
kuntapalveluja, sekä pienyritystoimintaa. Rakennusvalvonta on myöntänyt poik-
keusluvan alueella jo olevalle palloiluhallille ehdolla, että asemakaava muutetaan. 
Kaavamuutoksen päätavoite on muodostaa palloiluhallille sekä alueella toimiville 
nykyisille ja tuleville yrityksille korttelialueet. 

Aluetta on tarkoitus kehittää ulkoilu- ja virkistyspalvelujen alueena, jonne voidaan si-
joittaa ulkoiluun, virkistykseen, urheiluun ja matkailuun sekä niihin liittyvien palvelui-
den toimintaa. Kaupungin lumenkaatopaikka sekä risujen keräyspaikka ovat pois-
tumassa alueelta, joka vapauttaa aluetta muuhun käyttöön. 

4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET 

Kaavamuutos tuli vireille 25.7.2018 kaupunginarkkitehdin viranhaltijapäätöksellä    
(§ 15/2018, Dnro Hamina/404/2018). 

4.3 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ 

4.3.1 OSALLISET 

Välittömiä osallisia ovat: 

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

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

vastaavat yhteisöt 
- Kunnan rakennusvalvontaviranomainen 
- Kunnan ympäristö- ja terveydensuojeluviranomainen 
- Kaakkois-Suomen ELY –keskus, ympäristö ja luonnonvarat 
 

Välillisiä osallisia ovat kaikki sellaiset, jotka kokevat itsensä osallisiksi. 

4.3.2 VIREILLETULO  

Kaavahanke on tullut vireille kaupunginarkkitehdin viranhaltijapäätöksellä 25.7.2018 
§ 15. 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. 
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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. Kirjallisia mieli-
piteitä ei jätetty. 

 

4.3.4 VIRANOMAISYHTEISTYÖ 

Asemakaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot. Lausuntoja saapui 5 kpl. Alla yh-
teenveto luonnosvaiheen lausunnoista ja vastineet näihin.  
 

1. Rakennusvalvonta-, ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisen lausunto 
1.10.2020 

Ei huomautettavaa. 
   

VASTINE: Merkitään tiedoksi. 
 

2. Kymenlaakson pelastuslaitos 5.10.2020 
Suunnittelualueella on otettava huomioon pelastustoiminnan edellytykset, kuten mah-
dollisen uudisrakentamisen pelastustiejärjestelyt ja sammutusvesi. Sammutusvesi tu-
lee järjestää alueelle voimassa olevan sammutusvesisuunnitelman mukaisesti.  

 
VASTINE: Lausunto koskee kaavan toteuttamiseen liittyvässä toteutussuunnittelussa 
huomioitavia asioita. Merkitään tiedoksi. Jalankululle ja polkupyöräilylle varattua tietä, 
jolla tontille ajo sallittu, on levennetty ehdotukseen. Myös Karjakadun katualueen ra-
jausta on muutettu, mm. risteysaluetta levitetty.   

 
3. Telia Towers Finland Oy 16.10.2020 

Urheilupuiston asemakaavan muutoksessa on huomioitu 96 metrin korkuinen masto, 
sekä sen yhteydessä olevan laitetilan ja muiden rakennelmien edellyttämä tilantarve 
omana ET-aluevarauksena. Lisäksi kaavaluonnokseen on merkitty vaara-alue, jolle 
kaavamääräysten mukaan ei saa sijoittaa sellaista toimintaa, joka on linkkimastosta 
aiheutuvalle vaaralle alttiina. Masto on siis huomioitu kaavassa riittävällä tavalla.  

 
VASTINE: Merkitään tiedoksi. 

 
4. Kymenlaakson museo 14.10.2020 

Kaava-alueelta tai sen välittömästä läheisyydestä ei tunneta muinaismuistolain rau-
hoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muuta arkeologista kulttuuriperintöä. Arkeolo-
gisen kulttuuriperinnön osalta ei tarvita lisäselvityksiä. 
Rakennetun kulttuuriympäristön osalta ei ole huomautettavaa asemakaavamuutos-
hankkeesta.  

 
VASTINE: Merkitään tiedoksi. 

 
5. KAS ELY-keskus 26.10.2020 

Kirkkojärven Natura-alue tulee merkitä kaavaan. 
Kirkkojärven luonnonsuojelualue tulee osoittaa kaavassa luonnonsuojelualueeksi SL. 
Asemakaavaratkaisu tulee korjata siten, että ristiriitaa luonnonsuojelun ja muun maan-
käytön välille ei synny.  
Kaavan vaikutukset Kirkkojärven Natura-alueen luonnonarvoihin on arvioitava eikä 
kaava saa merkittävästi niitä heikentää. 
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Kaava-aineistosta tulee käydä, miten suunnittelualueen hulevedet aiotaan hallita. On 
mahdollista, että asia edellyttää kaavamääräyksen antamista. 
Lausuttavaan aineistoon ei sisälly asemakaavaselostusta, jonka vuoksi ei ole edelly-
tyksiä kattavaan kaavaratkaisun arviointiin. 
Osallisille tulee kertoa menettelytavasta, miten tarvittaessa voi hakea 
muutosta asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen. Osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelmaa tulee tältä osin täydentää. 

 
VASTINE: Lausunnossa esitetyt merkinnät (Natura, SL) lisätään, KTY-2 korttelialue 
rajataan Natura-alueen ulkopuolelle ja kaavan vaikutukset Kirkkojärven Natura-alueen 
luonnonarvoihin on arvioitu ja kirjattu tähän ehdotusvaiheeseen valmistuvaan kaava-
selostukseen.  
Suunnittelualueelle on annettu kaavaehdotukseen yleisiä määräyksiä koskien alinta 
rakentamiskorkeutta ja hulevesien hallintaa. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on täydennetty lausunnossa mainituin kohdin.  
 

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 esille asetetaan 
myös kaavan lähtöaineistoa sekä mahdolliset kaavoitusta varten laaditut selvitykset.  

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 KAAVAN RAKENNE JA MITOITUS 

Kaavamuutosalueen kokonaispinta-ala on noin 26,8 ha. 

YU  / n.1,25 ha, 5000 k-m2 
Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.  
 
KL-6  (e=0.20) / 9876 m2, 2009 k-m2 
Liikerakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa matkailu- ja palvelurakennuksia. 
 
KTY-2 (e=0.10) / 7907 m2, 790 k-m2 
Toimitilarakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa liike- ja toimistorakennuksia 
sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia, tai nii-
den yhdistelmiä. 
 
ET / 1210 m2 
Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten, rakenteiden ja laitosten alue. 
 
SL / n. 5,5 ha 
Luonnonsuojelualue. 
 
VU / n. 14,1 ha 
Urheilu- ja virkistyspalvelualue. 
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VL / n. 3,3 ha 
Lähivirkistysalue 
 
Katualueet ja kevyenliikenteen väylät / yht. 7598 m2 
 
 
Lisäksi mm. seuraavat aluerajausmerkinnät: 
 
va / vaara-alue 
ajo / ajoyhteys 
vlk / koirapuisto 
saa / puhdistettava/kunnostettava alue 
luo / luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue 
nat / Natura-alueen raja 
p / pysäköimispaikka 
pph / jalankululle ja polkupyöräilylle varattu tie, jolla huoltoajo on sallittu 
ppt / jalankululle ja polkupyöräilylle varattu tie, jolla tontille ajo on sallittu 
pp / ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa  
 

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 

Asemakaavamuutosalue ulottuu osittain Kirkkojärven Natura-alueelle, jonka rajaus 
merkitään kaavaan. Myös Kirkkojärven luonnonsuojelualue ulottuu suunnittelualu-
eelle, ja se osoitetaan kaavaan SL- eli luonnonsuojelualueeksi. Natura-alueelle ulot-
tuvat alueet kaavassa ovat SL eli luonnonsuojelualuetta ja Kirkkojärven rantaan 
ulottuvaa VL eli lähivirkistysaluetta. Muuttuvaa maankäyttöä ei osoiteta suojelualu-
eille, joilla kulkee jo nk. Patotien kevyenliikenteen väylä ja kävelypolku Kirkkojärven 
rannassa.  

Ristiriitaa luonnonsuojelun ja muun maankäytön välille ei synny. Suunnittelualueen 
maankäyttö ei merkittävästi muutu asemakaavamuutoksen myötä. Asemakaavaa 
muutetaan vastaamaan paremmin alueella jo toteutuneita ja toimivia sekä myös 
mahdollisesti tulevaa virkistys- ja liikuntapalvelu-, sekä pienyritystoimintaa, jota alu-
eella jo osittain on. 
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Alue on tarkoitus pääkäyttötarkoitukseltaan säilyttää ulkoilu- ja virkistysalueena, 
jonne voidaan sijoittaa tähän liittyviä kenttiä, ratoja ja reittejä. Alueen ja viereisen 
Kirkkojärven luontoarvot huomioidaan poistuvaa kaavaa paremmin. Myös kaava-
muutoksen mahdollistamassa tulevassa maankäytössä ja rakentamisessa luontoar-
vot tulevat entistä paremmin huomioiduiksi kaavan kautta mm. luo-merkinnöin.  

Kaavan toteuttaminen saattaa lisätä ihmisen toimintaa ja liikkumista alueella, mutta 
niille osoitetuilla jo nykyisinkin käyttöön otetuilla alueilla ja reiteillä sekä luontoarvot 
huomioiden. Hulevesien käsittelyn ja hallinnan osalta alueelle annetaan yleismää-
räys, kuten myös tulvariskin huomioiva, alinta rakentamiskorkeutta koskeva mää-
räys. Suunnittelualue sisältyy v. 2019 valmistuneeseen Natura-vaikutusten arviointi-
raporttiin (laatija Petri Parkko, Kotkansiipi), joka on laadittu kaupunkirantojen alueel-
le ensisijaisesti Kaupunkirantojen yleissuunnitelmaa varten, mutta jossa on huomioi-
tu myös alueiden muu maankäyttö. Kaavamuutoksella ei arvioida olevan 
Kirkkojärven Natura-alueen luonnonarvoja merkittävästi heikentäviä vaikutuksia.   

6.2      TALOUDELLISET VAIKUTUKSET – VAIKUTUKSET YHDYSKUNTATALOUTEEN 

Asemakaavamuutoksen taloudelliset vaikutukset ovat vähäiset, sillä alue liittyy jo 
olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen, täydentäen tätä. Suunnittelualue on 
yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä. Kunnallistekniikka ulottuu jo alueelle, 
kuten valmis vesi- ja jätevesiverkosto, maakaasuverkko, sähkö-, ja puhelinkaapelit 
sekä kadut. Kaavan toteutuminen ei edellytä mittavia kunnallistekniikan investointe-
ja. 

6.3      SOSIAALISET VAIKUTUKSET 

Asemakaavamuutoksen sosiaalisia vaikutukset ovat positiiviset, alueen lähtiessä 
kehittymään kaikille avoimena urheilu-, virkistys- ja liikuntapalvelujen alueena. Kaa-
va mahdollistaa myös pienyritystoimintaa, kuten esim. virkistys- ja liikuntapalveluja 
tarjoavan yritystoiminnan sijoittumista alueelle sekä majoituspalveluja rauhallisessa 
luonnonläheisessä sekä luontoarvoiltaan kiinnostavassa ja harvinaisessa ympäris-
tössä, lähellä Haminan ydinkeskustaa, ja palloiluhallin ja muiden ulkoilualueiden vie-
ressä. Alue on hyvin saavutettavissa. Se on kiinnostava kehittämisen arvoinen koh-
de mm. luontomatkailun näkökulmasta. Alueen kautta kulkee yhteys Kirkkojärven 
ylittävälle nk. Patotielle, jossa Naturan linnuston tarkkailuun hyvin soveltuva lintutor-
ni. 

6.4       KULTTUURISET VAIKUTUKSET 

Haminan keskustan ympyräasemakaavaan perustuvaan kaupunkikuvaan ja identi-
teettiin kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta sijainnista johtuen, vaikkakin etäisyys 
Haminan keskustasta, Raatihuoneentorilta, on alle kilometri.  

Alueella aikoinaan sijainneen raviradan maankäytöllinen perinne jatkuu urheilu- ja 
virkistysalueen säilymisen ja kehittämismahdollisuuksien myötä. Raviradan kohdalla 
sijaitsee nykyään Haminan palloiluhalli, joka pysytetään kaavaan. Alueen käyttö on 
ja tulee olemaan merkittävästi urheilu- ja virkistyspainotteista. Alueelta poistuneen 
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ja oman merkittävän vaikutuksensa Haminan kaupunkiympäristöön tuoneen van-
keinhoitolaitoksen majoitusrakennukset ovat jääneet ja käyttö siirtynyt yksityiseltä 
edelleen toiselle. Kaava mahdollistaa nykyisen maankäytön jatkumisen ja kehittä-
misen, samoin kuin muita virkistystä, urheilua ja matkailua tukevien yrityspalvelujen 
sijoittumisen alueelle. 

Kaupunkirantojen yleissuunnitelman pääelementti, rantareitti, kulkee suunnittelualu-
een kautta. Reittilinjaus on huomioitu kaavassa. Suunnittelualueen pohjoispuolelle, 
reitin varrelle, on ollut suunnitteilla kulttuuriympäristön ennallistamishanke, lai-
dunalue. KAS ELY on hyväksynyt huhtikuussa 2021 Metsähallituksen Luontopalve-
luiden ja ProAgria/Maa- ja kotitalousnaisten yhteisessä Lumovoimaahankkeessa 
laaditun toimenpidesuunnitelman. Hoidon tavoitteena on lisätä alueen avoimuutta ja 
kehittää alueesta matalakasvuinen rantaniitty. Toimenpiteisiin kuuluu ruovikon niitto, 
puuston raivaaminen ja harvennus, vieraslajien torjunta sekä laitumen perustami-
nen vuosina 2021-2025.  

7 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN 

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

 

Haminassa  27. päivänä syyskuuta 2021 
 

HAMINAN KAUPUNKI 
Kaavoitus 

 

 
 

            Milla Koskivirta   
            Kaupunginarkkitehti 
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