
  
HAMINAN KAUPUNKI 
Maankäyttö ja kaavoitus         7.12.2021 
     
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 
 

 

ASEMAKAAVAN MUUTOS PITÄJÄNSAAREN KAUPUNGINOSASSA 

               KORTTELISSA 315 

 

 

1 SUUNNITTELUALUEET 

Suunnittelualue sijaitsee Haminan kaupungin keskustan tuntumassa, 
alle kaksi kilometriä ydinkeskustasta länteen, Pitäjänsaaren kaupun-
ginosan korttelissa 315, osoitteessa Saarenkatu 32. Aluetta rajaavat 
Melatie ja Saarenkatu. 

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

       

      Kuva 1. Suunnittelualue sijaitsee Pitäjänsaaren pohjoisosassa. 
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2 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET 

Kiinteistöjen 75-10-315-3 ja 75-405-1-28 omistajat ovat tehneet ha-
kemuksen asemakaavan muuttamisesta, jotta muuttuvien tilatarpei-
den myötä suunniteltu lisärakentaminen korttelin 315 tontille 3 mah-
dollistuu. Samat omistajat omistavat myös viereisen kaavatontin.  
 
Kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää tonttien välistä rajaa, tarkis-
taa rakennusalojen rajoja ja järjestellä rakennusoikeuksia tonttien 
kesken.   
 
Kaavamuutos laaditaan kaupungin omana työnä. 
 
Alue on sitovan tonttijaon aluetta. Tonttijaonmuutos tehdään asema-
kaavamuutoksen yhteydessä. 
 
Hakijat vastaavat kaavan ja tonttijaon muuttamisesta aiheutuvista 
kustannuksista.  
 

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 §:n 
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 
toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi 
keskukseksi.  
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- 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. 

 

Alue kuuluu myös kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kan-
nalta tärkeään alueeseen (ma/v). Merkinnällä osoitetaan kulttuuriym-
päristön ja maiseman vaalimisen kannalta merkittävät alueet. Mer-
kinnän perustelut ilmaistaan indekseillä: ma/v = kulttuuriympäristön 
tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeä alue. 

- Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava 
huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja 
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.  
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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 ole ristiriidassa vahvistetun maakuntakaavan eikä 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) kanssa. 
 

Yleiskaava 

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

Yleiskaavassa suunnittelualue kuuluu pientalovaltaiseen asuntoalu-
eeseen (AP/s-1), joka on valtakunnallisesti merkittävä sen kulttuuri-
historiallisen arvon, rakennustaiteellisten ja kaupunkikuvallisten koh-
teiden ja aluekokonaisuuksien sekä kaupunkiarkeologian vuoksi.   

Alueelle on annettu seuraavia suunnittelumääräyksiä: 

Alue varataan pääasiassa asuinpientaloille, kuten erillispientaloille, 
kytketyille pientaloille, rivitaloille ja pienkerrostaloille. Alueelle saa li-
säksi sijoittaa tonttikohtaisesti alle 400 m2 laajuisia työskentely-, pal-
velu- ja liiketiloja, joista ei aiheudu melua, raskasta liikennettä, ilman 
pilaantumista tai näihin verrattavia ympäristöhaittoja. Alue on tarkoi-
tettu asemakaavoitettavaksi ja alueella varaudutaan keskitetyn kun-
nallistekniikan rakentamiseen. Tonttitehokkuuden et = 0,02 ylittävä 
rakentaminen tulee perustua asemakaavaan. Rakennettaessa ennen 
alueen asemakaavoittamista, tulee rakennuspaikan olla vähintään 
10000 m2 suuruinen. (AP) 

Alueen arvokas rakennuskanta ja ympäristö säilytetään. Museoviras-
tolle ja maakuntamuseolle on varattava mahdollisuus lausunnon an-
toon yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä. (s-1) 

 

Kaavamuutos ei ole ristiriidassa voimassa olevan Keskeisten aluei-
den yleiskaavan periaatteiden ja tavoitteiden kanssa.  
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Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa 6.6.1983 vahvistettu asemakaava 
172.  

Asemakaavan aluevaraus 

  AO 
Erillistalojen ja muiden enintään kahden perheen 
talojen korttelialue.  

 

AO -tonttien rakennusoikeus on osoitettu rakennusalakohtaisesti. 
Kiinteistön 75-10-315-3 kaavatontilla rakennusoikeutta on 190 k-m2 
(150 + 40 k-m2) ja kiinteistön 75-405-1-28 kaavatontilla 220 k-m2 
(120 + 100 k-m2). Rakennusten suurin sallittu kerrosluku on I 2/3. 

 

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. 

 

Suunnittelualueella tehdyt aiemmat selvitykset 

Haminan kaupunki on teettänyt aiempia selvityksiä, joita hyödynne-
tään tarvittavin osin asemakaavan valmistelussa. 

1) Haminan yleiskaavan luontoselvitykset 2003 ja 2004 

2) Haminan liikennesuunnitelma 2004 

3) Pilaantuneiden maiden rekisteri 

4) Muinaismuistojen inventointi 2005 ja 2006, Museovirasto 

5) Pitäjänsaaren miljööinventointi ja rakentamistapaohjeisto 

6) Kulttuuriympäristöohjelma, inventointiluonnos 
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4 VAIKUTUSALUE 

4.1 Rakennettu ympäristö  

Suunnittelualue sijaitsee Haminan keskustan läheisyydessä, valta-
kunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön RKY-
alueella (Pitäjänsaaren esikaupunkialue, www.rky.fi).  

Pitäjänsaari on vanhimpia Suomessa säilyneitä esikaupunkialueita. 
Pitäjänsaaren esikaupunki syntyi 1700-luvulla Haminan linnoituksen 
linnoitusesplanadin ja kaupunginsalmen länsipuolelle suomalaisten 
käsityöläisten asuma-alueeksi. Vähäväkinen väestö, joka ei pystynyt 
rakentamaan linnoituskaupungin vaatimusten mukaisesti, sai tontit 
kaupungin ulkopuolelta.  
 
Pitäjänsaari sijaitsee lännestä Haminan keskustaan johtavan sisään-
tulotien varrella. Savilahteen rajautuvan, kapeiden salmien mante-
reesta erottaman saaren rakennuskanta on sijoitettu säännöllisiin 
kortteleihin. Vanhimmilta osiltaan rakennuskanta on 1700-luvulta, 
mutta pääosin myöhempää. 
 
Pitäjänsaaren rakennetun ympäristön mittakaava on varsin yhtenäi-
nen. Historialliseen miljööseen liittyy moni-ilmeisen rakennuskannan 
lisäksi runsas puusto. 

Pitäjänsaaren eteläosassa on sen itäpuolella sijaitsevaan Tervasaa-
ren vanhaan satama-alueeseen liittyvä luotsivartiotupa. Korkealla 
tornilla varustetulle pienelle hirsirakennukselle, jonka ulkoasu viittaa 
1800-luvun jälkipuoliskolle, ei tiedetä vastaavaa. Pitäjänsaaren etelä-
kärjessä on lisäksi Krimin sodan aikaisia linnoituslaitteita. 

Asemakaavamuutosalue käsittää osan korttelista 315, joka sisältää 
kaksi erillispientalotonttia (AO). Molemmat kaavatontit ovat samojen 
omistajien omistuksessa yhtenäisenä piha-alueena käytössä. Ole-
massa olevat rakennukset sijaitsevat yhtä pientä talousrakennusta 
lukuun ottamatta pohjoisemman kaavatontin puolella. Päärakennus 
on valmistunut v. 1938. Talousrakennukset ovat tätä vanhempia.  

4.2 Luonto ja maisema 

Suunnittelualueen maisema 

Suunnittelualueen kortteli sijaitsee keskellä rakennettua vanhaa 
asuinaluetta, Melatien ja Saarenkadun rajaamalla alueella. Muissa 
lähikortteleissa on myös asuintalojen pihapiirejä ja niiden kasvillisuut-
ta. Pitäjänsaaren pihat ovat puutarhamaisia ja paikoin suljettuja ta-
lousrakennusten kadun puolelta rajaamia. Leimallista alueelle on tii-

http://www.rky.fi/
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viit, muodoltaan vaihtelevat korttelialueet, kapeat mutkittelevat asun-
tokadut, aidattua pihapiiriä rajaava monimuotoinen vanha rakennus-
kanta, sekä pihapiirien vanha koristekasvillisuus. 

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. 

 

4.4 Liikenteen ja teknisen huollon järjestäminen 

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

5 SELVITETTÄVÄT VAIKUTUKSET 
 

Asemakaavan muutosta varten ei ole tarkoitus laatia erillisiä selvityk-
siä, koska kaavan toteuttamisen vaikutukset ympäristölle ovat vähäi-
siä eikä esimerkiksi yleiskaavaa varten tehdyissä selvityksissä ole 
noussut mitään erityiskohdetta esille. 

5.1  Vaikutusalueen laajuus 

Alueen toteuttamisen vaikutukset kohdistuvat pääasiassa suunnitte-
lualueelle.  

5.2 Mahdollisia vaikutuksia 

Suunnittelualueen asukkaiden asuin- ja elinolosuhteet parantuvat. 
Kiinteistönomistajat ovat hakeneet poikkeamislupaa erillispientaloton-
tin rakennusalan ja rakennusoikeuden ylittämiseen asuinrakennuk-
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sen laajentamiseksi perheen muuttuviin tarpeisiin asemakaavan tul-
tua vireille.  

Poikkeamisluvalla myönnetty päärakennuksen laajennus on n. 65 k-
m2. Voimassa olevassa kaavassa pinta-alaltaan 836 m2:n kokoinen 
omakotitontti sijoittuu erillistalojen ja muiden enintään kahden per-
heen talojen korttelialueelle, jolla sijaitsee kaksi rakennusalaa (150 + 
40 k-m2). Rakennusoikeutta tontilla on yhteensä 190 k-m2. Jo käy-
tetty rakennusoikeus ja purettavaksi esitetty liiterirakennus huomioi-
den rakennusoikeuden ylitys on poikkeamisen jälkeen n. 28 k-m2. 
Rakennusala, jolle päärakennus sijoittuu, ylittyy länsi- ja etelärajoil-
taan Melatien suuntaan.  

Hakijat omistavat myös poikkeamislupaa haettavaan tonttiin rajoittu-
van viereisen kiinteistön kaavatontin. Kaksi kaavatonttia ovat olleet 
käytössä yhtenäisenä piha-alueena. Tavoitteena ei kuitenkaan ole 
kaavatonttien yhdistäminen, vaan siirtää tonttien välistä rajaa, tarkis-
taa rakennusalojen rajoja ja järjestellä rakennusoikeuksia tonttien 
kesken siten, että rakennusoikeuden kokonaismäärä säilyy. Muuttu-
neiden tilatarpeiden myötä päätavoite on, että kaavamuutoksen myö-
tä lisärakentaminen korttelin 315 tontille 3 mahdollistuu.  

Kaavamuutos on tullut vireille ja huomioitu poikkeamislupaa myön-
nettäessä.  Myönnetty poikkeaminen on kaavamuutoksen tavoittei-
den mukainen. Päärakennuksen laajennusosat soveltuvat mittasuh-
teiltaan ja sijoittumiseltaan olemassa olevaan katu- ja pihakokonai-
suuteen noudattaen perinteistä rakennustapaa.  

Poikkeamislupa ja kaavamuutos edesauttavat olemassa olevien ra-
kennusten säilymistä ja käyttöä. Kaavamuutos edistää vanhan kylä-
miljöön ja alueen historiallisen omaleimaisuuden säilymistä. Raken-
tamaton kaavatontti säilyy jatkossakin toteuttamiskelpoisena. Raken-
nusaloja tarkistetaan, mutta kuitenkin alueelle tyypillistä rakennusten 
sijoittelua ja mittasuhteita noudattaen.   

Kaavaa toteutettaessa, rakentamisaikana naapurustoon aiheutuu 
mahdollista häiriötä. 

6 OSALLISTUMINEN 

6.1 OSALLISET 
Välittömiä osallisia ovat: 

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

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

- Kaupungin rakennusvalvontaviranomainen 
- Kaupungin ympäristöviranomainen 
- Kymenlaakson pelastuslaitos 
- Kaakkois-Suomen ELY –keskus 
- Kymenlaakson museo ja Museovirasto 

 
Välillisiä osallisia ovat kaikki, jotka kokevat itsensä osallisiksi. 

6.2 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 ja sen yhtey-
dessä tehtävä tonttijaon muutos laaditaan kaupungin 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 
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. 
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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 (§7/2020). 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. 

10 YHTEYSTEDOT 

Kaupunginarkkitehti Milla Koskivirta Puhelin: 0400 485 531 
Haminan kaupunki   
Maankäyttö ja kaavoitus e-mail: 
Puistokatu 2, PL 70, 49401 HAMINA 
 
Kaavoitusinsinööri Susanna Lääveri 
Haminan kaupunki 
Maankäyttö ja kaavoitus 
Puistokatu 2, PL 70, 49401 HAMINA 

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

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

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 


