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ASEMAKAAVAN MUUTOS LINNOITUKSEN KAUPUNGINOSAN         
KORTTELISSA 72 TONTEILLA 1 JA 2 

 

1 SUUNNITTELUALUE 

Suunnittelualue sijaitsee Haminan keskustassa Linnoituksen kau-
punginosan korttelin 72 tonteilla 1 ja 2. Korttelia rajaavat Kadettikou-
lunkatu ja Erottajankatu sekä Puolustusvoimien varuskunta-alue. 

Suunnittelualueella on voimassa oleva asemakaava. Suunnittelualu-
een sijainti on esitetty alla olevassa karttakuvassa. 

         

  

Kuva 1. Suunnittelualue sijaitsee Linnoituksen kaupunginosassa kasarmialueen ja katujen 
kulmauksessa. 
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2 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET 

Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty korttelin 72 tontin 2 omistajien 
aloitteesta. Kiinteistönomistajat ovat tehneet hakemuksen asema-
kaavan muuttamisesta, joka mahdollistaa kiinteistölle tonttiliittymän 
Erottajankadulta. Voimassa olevassa asemakaavassa on Erottajan-
kadun varrella liittymäkielto. Kulku tontille 2 on osoitettu Kadettikou-
lun kadun puolelta ja ajoyhteytenä viereisen tontin 1 kautta hankaloit-
taen tontin 1 käyttöä ja tontille 2 kulkua.  
 
Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa suora ajoliittymä Erot-
tajankadulta tontille 2, poistaa tonttia 1 rasittava ajoyhteys-merkintä 
sekä merkitä samalla kaavaan tontille 1 rakennusala ja -oikeus sille 
sijoitettuja rauhanturvaamisen ja veteraanityön perinnekeskuksen 
Wanhan Veteraanin näyttely- ja majoitustiloja varten.  

 
Kaavamuutos laaditaan kaupungin omana työnä.  
 
Hakijat vastaavat kaavan muuttamisesta aiheutuvista kustannuksista 
oman kiinteistönsä osalta.  
 

3 LÄHTÖKOHDAT, TEHDYT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT  

Maakuntakaava ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 

Kymenlaakson maakuntavaltuusto on hyväksynyt Kymenlaakson 
maakuntakaavan 2040 kokouksessaan 15.6.2020. Kymenlaakson 
maakuntahallitus kokouksessaan 24.8.2020 määräsi maakuntakaa-
van tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 201 § 
mukaisesti ennen kaavan lainvoimaisuutta. Maankäyttö- ja raken-
nusasetuksen 93 §:n mukaisesti maakuntakaava tulee voimaan, kun 
päätöksestä on kuulutettu maakuntakaavan alueeseen kuuluvissa 
kunnissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset niissä julkaistaan. Maakun-
takaava kuulutettiin voimaantulleeksi 31.8.2020. 
 
Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 suunnittelualue on osoitettu 
taajamatoimintojen alueeksi (A). Merkinnällä osoitetaan yksityiskoh-
taista suunnittelua edellyttävät asumiseen, palvelu- ja työpaikka- se-
kä muihin taajamatoimintoihin varattavat rakentamisalueet. Merkintä 
sisältää taajamien sisäiset liikenneväylät, kevyen liikenteen väylät, 
ulkoilureitit, yhdyskuntateknisen huollon alueet, paikalliskeskukset 
sekä virkistys- ja puistoalueet. 

- Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää 
yhdyskuntarakenteen eheytymistä hajanaisesti ja vajaasti ra-
kennetuilla alueilla sekä taajaman ydinalueen kehittämistä 
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toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi 
keskukseksi.  

- Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa rakentaminen ja muu 
maankäyttö on sopeutettava ympäristöönsä niin, että taaja-
man omaleimaisuus ja viihtyisyys vahvistuvat ja ympäristö-, 
luonto- ja kulttuuriperintöarvojensäilyminen turvataan. Taaja-
ma-alueita laajennettaessa tulee turvata sekä olemassa ole-
vien että uusien taajaman osien yhteydet taajamarakenteen 
ulkopuolisiin yhtenäisiin virkistysalueisiin. Taajama-alueilla tu-
lee myös varmistaa niiden sisäisten vapaa-alueiden riittävyys 
sekä virkistysreitistöjen jatkuvuus.  

- Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava maa-
kunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten arvojen säily-
minen. Alueen käytön suunnittelussa on huolehdittava kestä-
vän liikkumisen toimintaedellytyksistä eri liikkumismuodot 
huomioiden.  

- Rakennettujen alueiden suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä 
huomiota hulevesien hallintaan ja hulevesitulvien ehkäisyyn. 
 

Suunnittelualue kuuluu myös kehitettävään ja tiivistettävään kaupun-
kialueeseen (akt). Merkinnällä osoitetaan alueet, joihin kohdistuu 
seudullisesti ja strategisesti merkittäviä kaupunkikehittämisen ja tii-
vistämisen tarpeita. 
  

- Kehitettävillä ja tiivistettävillä alueilla tulee yhdyskuntaraken-
netta kehittää niin, että elinkeinotoiminnan, asutuksen, kaupan 
ja muiden palveluiden sekä joukko- ja kevyen liikenteen kehit-
tämismahdollisuuksia edistetään. Yhdyskuntarakennetta kehit-
tämällä tulee luoda rakenteellisia ja toiminnallisia kokonai-
suuksia kaupunkialueen osakeskusten välille. Alueen veto-
voimaisuutta tulee parantaa kokonaisvaltaisella kaupunki-
suunnittelulla alueen ominaispiirteet huomioiden. 

 
 
Suunnittelualue on myös kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimi-
sen kannalta tärkeätä aluetta (ma/v). Merkinnällä osoitetaan kulttuu-
riympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta merkittävät alueet. 
Merkinnän perustelut ilmaistaan indekseillä: ma/v = kulttuuriympäris-
tön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeä alue. 

- Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava 
huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja 



 
  
  4(11) 
 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Postiosoite  Käyntiosoite  Sähköposti 

PL 70  Puistokatu 2  etunimi.sukunimi@hamina.fi 
49401 HAMINA  49400 HAMINA 

turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilymi-
nen. 

- Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on sovitettava yhteen 
maankäytön ja maisema- ja kulttuuriarvojen vaatimukset. 

 
Valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla (VAT) asetetaan alueiden 
käytölle yleisluonteisia tavoitteita valtakunnallisella tasolla. Viisi val-
takunnallista alueidenkäyttötavoitetta ovat tulleet voimaan 1.4.2018 
valtioneuvoston päätöksellä (14.12.2017). Tavoitteiden ensisijaisena 
tarkoituksena on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden 
huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä val-
tion viranomaisten toiminnassa. Tavoitteiden tarkoituksena on myös 
edistää kansainvälisten sopimusten ja sitoumusten täytäntöönpanoa 
Suomessa sekä turvata valtakunnallisten alueidenkäyttöratkaisujen 
tarkoituksenmukaista toteuttamista. Tavoitteet liittyvät keskeisimmiltä 
osiltaan kestävän kehityksen ja hyvän elinympäristön edistämiseen.  
VAT:t välittyvät kuntien alueiden käytön suunnitteluun erityisesti 
maakuntakaavan ohjausvaikutuksen välityksellä. Monet tavoitteista, 
kuten elinympäristön laatua koskevat tavoitteet, ovat sellaisia, että 
niiden huomioiminen tulee tapahtua myös suoraan kuntakaavoituk-
sessa.  
 
Kaavamuutos ei katsota olevan ristiriidassa vahvistetun maakunta-
kaavan eikä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) kans-
sa. 
 

Yleiskaava 

Haminan keskeisten alueiden yleiskaava on hyväksytty kaupungin-
valtuustossa 20.3.2006 ja se on saanut lainvoiman 5.11.2008. 

Yleiskaavassa suunnittelualue kuuluu Puolustusvoimien alueeseen, 
joka on valtakunnallisesti merkittävä sen kulttuurihistoriallisen arvon, 
rakennustaiteellisten ja kaupunkikuvallisten kohteiden ja aluekoko-
naisuuksien sekä kaupunkiarkeologian vuoksi (EP/s-1).  

Alueelle on annettu seuraava suunnittelumääräys:  
Alueen arvokas rakennuskanta ja ympäristö säilytetään. Museovi-
rastolle ja maakuntamuseolle on varattava mahdollisuus lausun-
non antoon yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä. (s-1) 

 

Kaavamuutoksella ei katsota olevan merkittävää ristiriitaa voimassa 
olevan Keskeisten alueiden yleiskaavan tavoitteiden ja periaatteiden 
kanssa ottaen huomioon yleiskaavan tarkkuustaso, ja että suunnitte-
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lualueen kiinteistöt rakennuksineen ovat poistuneet puolustusvoimien 
käytöstä ja siirtyneet valtiolta yksityiseen omistukseen. Lisäksi toisel-
la kiinteistöllä toimivan rauhanturvaamisen ja veteraanityön perinne-
keskuksen Wanhan Veteraanin harjoittama museo- ja näyttelytoimin-
ta voidaan katsoa liittyvän Suomen puolustusvoimiin esitellen osal-
taan tämän toiminnan historiaa sekä nykypäivää. 

 

Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa 11.3.2008 hyväksytty (voimaan tul-
lut 7.5.2008) asemakaava 426.  

Asemakaavan aluevaraukset 

  AL Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.  

 

Tontilla 1 sijaitseva rakennus on suojeltu (sr), ja sille on osoitettu ra-
kennusoikeutta kaavassa 550 k-m2. Tontilla 2 sijaitseva rakennus on 
myös suojeltu (sr), ja sille on osoitettu rakennusoikeutta kaavassa 
500 k-m2.  

sr      Suojeltava rakennus  
Rakennusta ei saa purkaa, eikä siinä saa tehdä sellaisia kor-
jaus- tai muutostöitä, jotka turmelevat julkisivujen tai vesikaton 
rakennushistoriallista tai kulttuurihistoriallista arvoa tai tyyliä. 
Rakennuksen kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset omi-
naispiirteet tulee säilyttää tai korjausrakentamisen yhteydessä 
ennallistaa. Rakennusvalvontaviranomaisen on ennen raken-
nuksen korjausta tai muuttamista koskevan hakemuksen rat-
kaisua pyydettävä lausunto Museovirastolta.  

 

Rakennusjärjestys 

Haminan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2011. 
Voimassa oleva Haminan kaupungin rakennusjärjestys huomioidaan 
asemakaavasuunnittelussa. 

Kartat 

Alueesta on laadittu yksityiskohtainen pohjakartta mittakaavassa 
1:1000. 
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Suunnittelualueella tehdyt aiemmat selvitykset 

Haminan kaupunki on teettänyt keskusta-alueesta selvityksiä, joita 
hyödynnetään tarvittavin osin asemakaavan valmistelussa. 

1) Haminan yleiskaavan luontoselvitykset 2003 ja 2004 

2) Pilaantuneiden maiden rekisteri 

3) Haminan liikennesuunnitelma 2004 

4) Muinaismuistojen inventointi 2006, Museovirasto 

5) Kulttuuriympäristöohjelma, inventointiluonnos 

6) Haminan arkeologinen inventointi 2003 

7) Haminan keskusta-alueen kaupallinen vetovoima, Tuomas San-
tasalo Ky 2006 

8) Haminan keskustan kaupallinen selvitys, WSP Finland Oy 2019 

 

4 VAIKUTUSALUE 

4.1 Rakennettu ympäristö  

Suunnittelualue sijaitsee Haminan ydinkeskustassa, vain noin reilu 
500 m Haminan raatihuoneelta kaakkoon, valtakunnallisesti merkittä-
vän rakennetun kulttuuriympäristön RKY-alueella (Haminan linnoitus- 
ja varuskuntakaupunki, www.rky.fi). Suunnittelualue sijoittuu Muinais-
jäännösrekisterin mukaisen muinaismuistoalueen (Vehkalahden van-
han asemakaava-alue) ulkopuolelle. 

Museoviraston rky-sivuston mukaan Hamina on puhdaspiirteinen his-
toriallinen linnoituskaupunki, jolla on ainoalaatuinen asemakaavalli-
nen ratkaisu ja linnoitusjärjestelmä. Haminan säteittäinen asemakaa-
va pohjautuu renessanssin ideaalikaupunkimalliin. Kaupunkialuetta 
ympäröi linnoituskehä vahvoine bastioneineen. Kaupungin keskus-
aukiolta lähtee kahdeksan säteittäistä katua, joita yhdistää kaksi ym-
pyräkatua. Kaupungissa on rakennuskantaa 1800-luvulta sekä yhte-
näisiä katunäkymiä, ainoastaan lounaisosa on uusiutunut. Kasarmi-
alue kaupungin itäosassa antaa linnoitukselle sotilaallista leimaa. 

Jo rakennettua kaavamuutosaluetta rajaavat pohjoisessa Kadettikou-
lunkatu, idässä Erottajankatu ja etelässä Puolustusvoimien alue. 
Alue on suljetun varuskunta-alueen ja tämän porttien ulkopuolella.  

Molemmilla suunnittelualueen tonteilla sijaitsee vanhat varuskunnan 
käytöstä poistuneet tiilirakennukset. Tontille 1 on v.1914 rakennettu 

http://www.rky.fi/
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yksikerroksinen punatiilinen rakennus, joka on ollut alun perin asuin-
käytössä ja sittemmin varastona. Vuonna 1979 se on muutettu toi-
miupseerikerhoksi ja myöhemmin päällystökerhoksi. Rauhanturvaa-
misen ja veteraanityön perinnekeskuksen avajaiset pidettiin elokuus-
sa 2018. Yhdistys perusti näyttely- ja museotilat Wanhaksi Veteraa-
niksi nimettyyn rakennukseen. Wanha Veteraani on 
rauhanturvaamisen ja kriisinhallinnan valtakunnallinen museo sekä 
tapaamispaikka kriisinhallintaveteraaneille. Se tarjoaa myös kokous- 
ja koulutustiloja alueellisille ja paikallisille veteraani- ja maanpuolus-
tusyhdistyksille. Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n Haminan 
koulutuspaikan toimisto sijaitsee myös rakennuksessa.  Perinnekes-
kuksen piha-alueelle pystytettiin kesällä 2021 konttitukikohta, joka on 
rakenteeltaan samankaltainen kuin suomalaisilla rauhanturvajoukoilla 
ulkomaanoperaatioissa. Konttitukikohdassa on majoitustilat 40 henki-
lölle, sekä mm. sauna- ja oleskelutilat. Hankkeelle on myönnetty tila-
päinen rakennuslupa viideksi vuodeksi. 

Tontilla 2 nk. Soittokunta-talo on valmistunut v. 1910-1914. Tässä 
myös yksikerroksisessa punatiilisessä rakennuksessa on toiminut 
mm. aliupseerikerho. Nykyisin rakennus on yksityisomistuksessa tar-
koituksena muuttaa sitä sisätiloiltaan mm. majoituskäyttöön.  

4.2 Luonto ja maisema 

Suunnittelualueen maisema 

Suunnittelualue sijaitsee keskellä Haminan ydinkeskustaa rakenne-
tussa kaupunkimiljöössä. Suunnittelualueella ja sen lähiympäristössä 
on puistojen ja pihapiirien kasvustoa, ei ns. luonnonympäristöä. Alue 
on kauttaaltaan rakennettua kaupunkiympäristöä, jolta ei ole selvitys-
ten yhteydessä löydetty arvokkaita luontokohteita.  

Luontokohteet 

Suunnittelualueella ei ole havaittu arvokkaita luontokohteita.  

Pilaantuneen maaperän kohteet 

Pilaantuneiden maiden rekisterissä ei ole merkintää kaava-alueella. 

Arkeologiset kohteet  

Kaava-alueella ei ole tiedossa olevia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai 
muitakaan arkeologisia kohteita.  

Pohjavesialue 

Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella. 
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4.4 Liikenteen ja teknisen huollon järjestäminen 

Kiinteistö on liittyneenä olemassa olevaan kunnallistekniseen verkos-
toon. Suunnittelualueella ja sen välittömässä läheisyydessä kulkee 
vesi-, jätevesi- ja hulevesiverkosto, kaukolämpö- ja maakaasuverkos-
tot, sähkö- ja puhelinkaapelit sekä kadut.  

5 SELVITETTÄVÄT VAIKUTUKSET 
 

Asemakaavan muutosta varten ei ole ainakaan tässä vaiheessa tar-
koitus laatia erillisiä selvityksiä, koska aiempien alueelle tehtyjen sel-
vityksien on katsottu riittävän, ja yleiskaavaa varten tehdyissä selvi-
tyksissä ole noussut mitään erityiskohdetta esille.  

Voimassa olevaan kaavaan nähden muutokset eivät ole kohtuutto-
man suuria.  

Lisäksi lähtötilannetta ja -tietoja on selvitetty museoviranomaisten 
kanssa, eikä lisäselvityksille kaavamuutosta varten nähty ainakaan 
siinä yhteydessä tarvetta.  

5.1 Vaikutusalueen laajuus 

Alueen toteuttamisen vaikutukset kohdistuvat pääasiassa suunnitte-
lualueelle sekä viereisille ajoyhteys- ja katualueille.  

5.2 Mahdollisia vaikutuksia 

- Kaavamuutoksella on vaikutusta keskusta-alueen elinvoimaisuu-
teen, viihtyvyyteen ja historialliseen ympäristöön.  

- Kaavalla on vaikutuksia myös ihmisten elinoloihin ja elinympäris-
töön.  

- Kaavamuutos mahdollistaa näyttely- ja majoitustilojen pysyvän si-
joittumisen perinnekeskus Wanhan Veteraanin piha-alueelle.  

- Tontin 1 ja Puolustusvoimien EP-alueen kautta kulkeva liikenne 
suunnittelualueen tontille 2 tulee poistumaan tontin ajoyhteyden 
poistumisen myötä, ja tontille 1 kulku tulee säilymään edelleen 
EP-alueen ajoyhteyden kautta.  

- Kaavan toteuttamisen seurauksena rakentamisaikana naapurus-
toon saattaa aiheutua häiriötä. 
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6 OSALLISTUMINEN 
 

5.1 Osalliset 

Välittömiä osallisia ovat: 

- Kaava-alueen ja sen naapuruston kiinteistönomistajat, vuokralai-
set, yritykset, yhdistykset ja asukkaat, mm. Puolustusvoimat 

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

vastaavat yhteisöt  
- Kaupungin rakennusvalvontaviranomainen 
- Kaupungin ympäristöviranomainen 
- Kymenlaakson pelastuslaitos 
- Puolustusvoimat (Haminan varuskunta) 
- Kaakkois-Suomen ELY –keskus 
- Museovirasto ja Kymenlaakson museo 

 
Välillisiä osallisia ovat kaikki, jotka kokevat itsensä osallisiksi. 

 

5.2 Osallistumisen järjestelyt 

Hankkeen vireilletulosta ja käynnistysvaiheesta tiedotetaan osallisia 
maanomistajille ja naapureille lähetettävällä kirjeellä sekä yleisesti 
kaupungin verkkosivuilla, ilmaisjakelulehti Reimarissa sekä julkisten 
kuulutusten ilmoitustaululla (Puistokatu 2). Osallistuminen tapahtuu 
suoralla yhteydenotolla suunnittelusta vastaavaan Haminan kaupun-
gin kaavoitukseen. 

Osallisille annetaan tieto kaavaluonnoksen sekä myöhemmin ase-
makaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta. Kaavan nähtävilläolo-
aikoina esillä on myös kaavan mahdollista lähtöaineistoa sekä kaa-
voitusta varten laadittuja mahdollisia selvityksiä. Kaavamuutoksesta 
hankitaan tarvittavat viranomaisten lausunnot. Kaavan hyväksyy 
Haminan kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen esittämänä ja 
kaava-asiaa valmistelee kilpailukykyvaliokunta. Kaava laaditaan kau-
pungin omana työnä. 

7 TIEDOTTAMINEN 

Suunnittelun käynnistymisestä ja tästä osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta (OAS) sekä asemakaavaluonnoksen nähtävillä olosta tie-
dotetaan 15.12.2021 kaupungin verkkosivuilla mm. Kuulutukset -
kohdassa, ilmaisjakelulehti Reimarissa sekä kaupungin julkisten kuu-
lutusten ilmoitustaululla (Puistokatu 2). Lisäksi suunnittelualueen 
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maanomistajille sekä naapuruston kiinteistönomistajille ja mahdollisil-
le vuokralaisille tieto annetaan kirjeellä. OAS:n muutoksista ilmoite-
taan kaavaa koskevan muun tiedottamisen yhteydessä. 

Myös asemakaavaehdotuksen nähtävilläolosta tiedotetaan kaupun-
gin verkkosivuilla Kuulutukset -kohdassa sekä kaupungin julkisten 
kuulutusten ilmoitustaululla (Puistokatu 2). Lisäksi suunnittelualueen 
naapuruston kiinteistönomistajille ja mahdollisille yhteystietonsa jät-
täneille muistuttajille tieto annetaan kirjeellä tai sähköpostilla. 

8 VIRANOMAISYHTEISTYÖ 

Kaavamuutoksesta pyydetään tarvittavat viranomaisten lausunnot 
Kaakkois-Suomen ELY -keskukselta, Kymenlaakson museolta / Mu-
seovirastolta, Kymenlaakson pelastuslaitokselta, sekä lupavaliokun-
nalta (rakennusvalvonta-, ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluvi-
ranomaisilta). Kaupungin johtosäännön mukaan muista kuin laaja-
alaisista tai muutoin merkittävistä kaavoista lausunnon voivat antaa 
valiokuntien esittelevät viranhaltijat. 

MRL:n 66 §:n mukainen viranomaisneuvottelu pidetään tarvittaessa. 

9 KAAVOITUKSEN KULKU, AIKATAULU JA PÄÄTÖKSENTEKO 

Kaavahanke on tullut vireille kaupunginarkkitehdin päätöksellä 
21.12.2020 (§6/2020). Vireilletulosta ilmoitetaan naapureille kirjeillä 
nähtävilläoloilmoituksen yhteydessä. Osallistumis- ja arviointisuunni-
telma on nähtävillä 15.12.2021 - 21.1.2022. Asemakaavamuutoksen 
luonnos asetetaan nähtäville vähintään 30 vuorokaudeksi samaan 
aikaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa. 

Asemakaavaehdotus esitellään kilpailukykyvaliokunnalle hyväksyttä-
väksi ja MRA 27 §:n mukaan nähtäville asetettavaksi 30 vuorokau-
den ajaksi keväällä 2022. Sen jälkeen kaupunginhallitus käsittelee 
lausunnot ja mahdolliset muistutukset ja päättää esityksen tekemi-
sestä kaupunginvaltuustolle hyväksyä asemakaavan muutos. Kau-
punginvaltuuston hyväksymispäätökseen on mahdollista hakea muu-
tosta jättämällä valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 
30 vrk. Mikäli valituksia ei jätetä, aikataulun mukaan asemakaava 
saisi lainvoiman kesällä 2022. 
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10 YHTEYSTEDOT 

Lisätietoja antaa: 
 
Kaupunginarkkitehti Milla Koskivirta 

 
 
Puhelin: 0400 485 531 

Haminan kaupunki   
Maankäyttö ja kaavoitus  
Puistokatu 2, PL 70, 49401 HAMINA 
 
 
Kaavoitusinsinööri Susanna Lääveri 
Haminan kaupunki 
Maankäyttö ja kaavoitus 
Puistokatu 2, PL 70, 49401 HAMINA 

e-mail: milla.koskivirta(a)hamina.fi 
 
 
Puhelin: 050 432 0317 
 
 
e-mail: susanna.laaveri(a)hamina.fi 

  

  

11 PALAUTE ASEMAKAAVALUONNOKSESTA SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOIN-
TISUUNNITELMASTA 

Palaute asemakaavaluonnoksesta ja OAS:sta tulee antaa em. yh-
teystiedoilla kirjallisesti 21.1.2022 mennessä. Vastaus palautteeseen 
annetaan henkilökohtaisella yhteydenotolla.  

Haminassa 7.12.2021 

 

 

 

Milla Koskivirta   Susanna Lääveri 
Kaupunginarkkitehti  Kaavoitusinsinööri 


