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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT  

1.1 TUNNISTETIEDOT 

Asemakaavakartan päiväys:  7.12.2021, tark. 25.2.2022 
Piirrosnumero:  563 
Asemakaavan nimi:  Asemakaavan muutos Linnoituksen kaupungin-

osassa korttelissa 73 tonteilla 1 ja 2 
Asemakaavan laatija:       Haminan kaupunki, kaavoitus 
Käyntiosoite:  Puistokatu 2  
Postiosoite:  PL 70 49401 HAMINA 
Yhteyshenkilö: Milla Koskivirta 
Puhelin:  0400 485 531 
E-mail: milla.koskivirta@hamina.fi 
Vireilletulopäätös:  21.12.2020 §6/2020 
Kilpailukykyvaliokunta:  10.3.2022 §10 
Kaupunginhallitus:     
Kaupunginvaltuusto:     
Voimaantulo:   

1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI 

Suunnittelualue sijaitsee Haminan keskustassa Linnoituksen kaupunginosan kortte-
lin 72 tonteilla 1 ja 2. Korttelia rajaavat Kadettikoulunkatu ja Erottajankatu sekä Puo-
lustusvoimien varuskunta-alue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti rajattu sinisellä. 
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1.3 ASEMAKAAVAN TARKOITUS 

Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty korttelin 72 tontin 2 omistajien aloitteesta. 
Kiinteistönomistajat ovat tehneet hakemuksen asemakaavan muuttamisesta, joka 
mahdollistaa kiinteistölle tonttiliittymän Erottajankadulta. Voimassa olevassa ase-
makaavassa on Erottajankadun varrella liittymäkielto. Kulku tontille 2 on osoitettu 
Kadettikoulun kadun puolelta ja ajoyhteytenä viereisen tontin 1 kautta hankaloittaen 
tontin 1 käyttöä ja tontille 2 kulkua.  

 
Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa suora ajoliittymä Erottajankadulta ton-
tille 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 kiinteis-
tönsä osalta.  
 

 

1.3.1 LUETTELO KAAVASELOSTUKSEN LIITTEISTÄ 

 
Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Liite 2. Seurantalomake 

 

2 TIIVISTELMÄ 

2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET 

Kaavamuutos on tullut vireille 21.12.2020 (§6/2020) kaupunginarkkitehdin viranhalti-
japäätöksellä.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavamuutos asetettiin luonnok-
sena nähtäville 15.12.2021 - 21.1.2022 väliseksi ajaksi. Vireilletulosta ja OAS:in se-
kä kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta ilmoitettiin kuulutuksella kaupungin 
verkkosivuilla, ilmaisjakelulehti Reimarissa ja asiakaspalvelun ilmoitustaululla 
15.12.2021. Vireilletulosta ilmoitettiin myös naapureille ja mahdollisille vuokralaisille 
kirjeillä nähtävilläoloilmoituksen yhteydessä. 

Asemakaavaehdotus esitellään kilpailukykyvaliokunnalle hyväksyttäväksi ja MRA 27 
§:n mukaan nähtäville asetettavaksi 30 vuorokauden ajaksi keväällä 2022. Sen jäl-
keen kaupunginhallitus käsittelee lausunnot ja mahdolliset muistutukset ja päättää 
esityksen tekemisestä kaupunginvaltuustolle hyväksyä asemakaavan muutos. Kau-
punginvaltuuston hyväksymispäätökseen on mahdollista hakea muutosta jättämällä 
valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 vrk. Mikäli valituksia ei jäte-
tä, aikataulun mukaan asemakaava saisi lainvoiman kesällä 2022. 
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COVID-19 -pandemian aiheuttamien poikkeusolosuhteiden takia kaava-asiakirjat 
ovat ensisijaisesti nähtävillä kaupungin verkkosivuilla. Asiakirjoihin tutustuminen 
paikan päällä Haminan kaupungintalolla osoitteessa Puistokatu 2 on kuitenkin mah-
dollista ottamalla etukäteen yhteyttä asiointipalveluun tai kaavoitusyksikön henkilö-
kuntaan. 

2.2 KAAVAN KESKEINEN SISÄLTÖ 

Kaavamuutoksella mahdollistetaan suora ajoliittymä Erottajankadulta tontille 2, pois-
tetaan tonttia 1 rasittava ajoyhteys-merkintä sekä merkitään samalla kaavaan tontil-
le 1 rakennusala ja -oikeus sille sijoitettuja rauhanturvaamisen ja veteraanityön pe-
rinnekeskuksen Wanhan Veteraanin näyttely- ja majoitustiloja varten. 

3 LÄHTÖKOHDAT  

3.1 ALUEEN YLEISKUVAUS 

Suunnittelualue sijaitsee Haminan ydinkeskustassa, vain noin reilu 500 metriä Ha-
minan raatihuoneelta kaakkoon, valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuu-
riympäristön RKY-alueella (Haminan linnoitus- ja varuskuntakaupunki, www.rky.fi). 
Suunnittelualue sijoittuu Muinaisjäännösrekisterin mukaisen muinaismuistoalueen 
(Vehkalahden vanhan asemakaava-alue) ulkopuolelle. 

Museoviraston rky-sivuston mukaan Hamina on puhdaspiirteinen historiallinen lin-
noituskaupunki, jolla on ainoalaatuinen asemakaavallinen ratkaisu ja linnoitusjärjes-
telmä. Haminan säteittäinen asemakaava pohjautuu renessanssin ideaalikaupunki-
malliin. Kaupunkialuetta ympäröi linnoituskehä vahvoine bastioneineen. Kaupungin 
keskusaukiolta lähtee kahdeksan säteittäistä katua, joita yhdistää kaksi ympyräka-
tua. Kaupungissa on rakennuskantaa 1800-luvulta sekä yhtenäisiä katunäkymiä, ai-
noastaan lounaisosa on uusiutunut. Kasarmialue kaupungin itäosassa antaa linnoi-
tukselle sotilaallista leimaa. 

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

3.2 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 

Molemmilla suunnittelualueen tonteilla sijaitsee vanhat varuskunnan käytöstä pois-
tuneet tiilirakennukset. Tontille 1 on v.1914 rakennettu yksikerroksinen punatiilinen 
rakennus, joka on ollut alun perin asuinkäytössä ja sittemmin varastona. Vuonna 
1979 se on muutettu toimiupseerikerhoksi ja myöhemmin päällystökerhoksi. Rau-
hanturvaamisen ja veteraanityön perinnekeskuksen avajaiset pidettiin elokuussa 
2018. Yhdistys perusti näyttely- ja museotilat Wanhaksi Veteraaniksi nimettyyn ra-
kennukseen. Wanha Veteraani on rauhanturvaamisen ja kriisinhallinnan valtakun-
nallinen museo sekä tapaamispaikka kriisinhallintaveteraaneille. Se tarjoaa myös 
kokous- ja koulutustiloja alueellisille ja paikallisille veteraani- ja maanpuolustusyh-

http://www.rky.fi/
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distyksille. Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n Haminan koulutuspaikan toimisto 
sijaitsee myös rakennuksessa.  Perinnekeskuksen piha-alueelle pystytettiin kesällä 
2021 konttitukikohta, joka on rakenteeltaan samankaltainen kuin suomalaisilla rau-
hanturvajoukoilla ulkomaanoperaatioissa. Konttitukikohdassa on majoitustilat 40 
henkilölle, sekä mm. sauna- ja oleskelutilat. Hankkeelle on myönnetty tilapäinen ra-
kennuslupa viideksi vuodeksi. 

Tontilla 2 nk. Soittokunta-talo on valmistunut v. 1910-1914. Tässä myös yksikerrok-
sisessa punatiilisessä rakennuksessa on toiminut mm. aliupseerikerho. Nykyisin ra-
kennus on yksityisomistuksessa tarkoituksena muuttaa sitä sisätiloiltaan mm. asun-
to- ja majoituskäyttöön. 

3.3 LUONTOKOHTEET JA MAISEMA 

Suunnittelualueen maisema 

Suunnittelualue sijaitsee keskellä Haminan ydinkeskustaa rakennetussa kaupunki-
miljöössä. Suunnittelualueella ja sen lähiympäristössä on puistojen ja pihapiirien 
kasvustoa, ei ns. luonnonympäristöä. Alue on kauttaaltaan rakennettua kaupun-
kiympäristöä, jolta ei ole selvitysten yhteydessä löydetty arvokkaita luontokohteita.  

Luontokohteet 

Suunnittelualueella ei ole havaittu arvokkaita luontokohteita.  

Pilaantuneen maaperän kohteet 

Pilaantuneiden maiden rekisterissä ei ole merkintää kaava-alueella. 

Arkeologiset kohteet  

Suunnittelualueelta ei tunneta muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä 
muinaisjäännöksiä tai muuta arkeologista kulttuuriperintöä. Alue sijaitsee historialli-
sen muinaisjäännöksen Vehkalahden kaupunki ja Haminan linnoitus (muinaisjään-
nösrekisterin tunnus 1000003532) ulkopuolella, mutta sen välittömässä läheisyy-
dessä.  

Pohjavesialue 

Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue sijaitsee n.1,5 km 
etelään Vilniemen Ristiniemessä.  

3.4 LIIKENTEEN JA TEKNISEN HUOLLON JÄRJESTÄMINEN 

Kiinteistöt ovat liittyneenä olemassa olevaan kunnallistekniseen verkostoon. Tontin 
1 kiinteistö on liittynyt Haminan Veden verkostoihin, mutta puolustusvoimien hallin-
nassa olevien kiinteistöjen kautta.  

Suunnittelualueella läheisyydessä kulkee vesi-, jätevesi- ja hulevesiverkosto, kauko-
lämpö- ja maakaasuverkostot, sähkö- ja puhelinkaapelit sekä kadut.  
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Kaavamuutoksella mahdollistetaan suora ajoliittymä Erottajankadulta tontille 2, sekä 
poistetaan tonttia 1 rasittava ajoyhteys-merkintä, jonka kautta kulku tontille 2 on 
voimassa olevassa kaavassa osoitettu. 

3.5 MAANOMISTUS 

Suunnittelualue on yksityisten omistuksessa. 

3.6 SUUNNITTELUTILANNE 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 

Nykyiset valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1.4.2018. Valtio-
neuvosto päätti tavoitteiden uudistamisesta 14.12.2017. Valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön 
suunnittelujärjestelmää. Niiden kautta valtioneuvosto linjaa koko maan kannalta 
merkittäviä alueidenkäytön kysymyksiä. Tavoitteilla varmistetaan, että valtakunnalli-
sesti merkittävät asiat huomioidaan kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toimin-
nassa. 
 
Tavoitteet jakautuvat viiteen kokonaisuuteen, jotka ovat: 

 toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

 tehokas liikennejärjestelmä 

 terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

 elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja 

 uusiutumiskykyinen energiahuolto. 
 

Kaava-alue sijaitsee keskustassa kävely- ja julkisten yhteyksien päässä keskustan 
palveluista, liittyneenä keskustan katuverkostoon sekä sen jalankulku- ja pyörätei-
hin. Alue sijaitsee valtakunnallisesti merkittävällä rakennetulla kulttuuriympäristön 
alueella (RKY-alue). Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) mukaan 
suunnittelussa tulee huolehtia valtakunnallisten arvokkaiden kulttuuriympäristöjen 
arvojen turvaamisesta. Kaavamuutoksella arvokkaan kulttuuriympäristön säilyminen 
turvataan suojelumerkinnöin ja -määräyksin.  
 
Asemakaavan muutos huomioi valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet, eikä se 
ole ristiriidassa näiden kanssa. 
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Maakuntakaava 

Kymenlaakson maakuntavaltuusto on hyväksynyt Kymenlaakson maakuntakaavan 
2040 kokouksessaan 15.6.2020. Maakuntakaava kuulutettiin voimaantulleeksi 
31.8.2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Suunnittelualueelle on varattu seuraavat määräykset: 
 
Taajamatoimintojen alue (A)  

Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen, 
palvelu- ja työpaikka- sekä muihin taajamatoimintoihin varattavat rakentamis-
alueet. Merkintä sisältää taajamien sisäiset liikenneväylät, kevyen liikenteen 
väylät, ulkoilureitit, yhdyskuntateknisen huollon alueet, paikalliskeskukset sekä 
virkistys- ja puistoalueet. 

- Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää yhdyskunta-
rakenteen eheytymistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla sekä 
taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti 
selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi.  

 
- Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa rakentaminen ja muu maankäyttö 

on sopeutettava ympäristöönsä niin, että taajaman omaleimaisuus ja viih-
tyisyys vahvistuvat ja ympäristö-, luonto- ja kulttuuriperintöarvojensäilymi-
nen turvataan. Taajama-alueita laajennettaessa tulee turvata sekä ole-
massa olevien että uusien taajaman osien yhteydet taajamarakenteen ul-
kopuolisiin yhtenäisiin virkistysalueisiin. Taajama-alueilla tulee myös var-
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mistaa niiden sisäisten vapaa-alueiden riittävyys sekä virkistysreitistöjen 
jatkuvuus.  

 
- Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava maakunnallisesti 

merkittävien kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen. Alueen käytön 
suunnittelussa on huolehdittava kestävän liikkumisen toimintaedellytyksistä 
eri liikkumismuodot huomioiden.  

 
- Rakennettujen alueiden suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota 

hulevesien hallintaan ja hulevesitulvien ehkäisyyn.  
 

Kehitettävä ja tiivistettävä kaupunkialue (akt)  

Merkinnällä osoitetaan alueet, joihin kohdistuu seudullisesti ja strategisesti 
merkittäviä kaupunkikehittämisen ja tiivistämisen tarpeita. 
 
- Kehitettävillä ja tiivistettävillä alueilla tulee yhdyskuntarakennetta kehittää 

niin, että elinkeinotoiminnan, asutuksen, kaupan ja muiden palveluiden se-
kä joukko- ja kevyen liikenteen kehittämismahdollisuuksia edistetään. Yh-
dyskuntarakennetta kehittämällä tulee luoda rakenteellisia ja toiminnallisia 
kokonaisuuksia kaupunkialueen osakeskusten välille. Alueen vetovoimai-
suutta tulee parantaa kokonaisvaltaisella kaupunkisuunnittelulla alueen 
ominaispiirteet huomioiden. 
 
 
 

 
Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue 
(ma/v)  
 

Merkinnällä osoitetaan kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta 
merkittävät alueet. Merkinnän perustelut ilmaistaan indekseillä: ma/v = kulttuu-
riympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeä alue. 

 
- Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kult-

tuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien 
maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen.  
 

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

 
 
 
Kaavamuutos on maakuntakaavan mukainen.  
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Yleiskaava 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Ote Haminan keskeisten alueiden yleiskaavasta. Muutosalueen likimääräinen sijainti on ra-
jattu sinisellä. 

 

 
Suunnittelualueelle on varattu seuraavat määräykset: 
 
 

Puolustusvoimien alue (EP)  

 

Alue joka on valtakunnallisesti merkittävä sen kulttuurihistoriallisen ar-
von, rakennustaiteellisten ja kaupunkikuvallisten kohteiden ja alueko-
konaisuuksien sekä kaupunkiarkeologian vuoksi. 

Alueen arvokas rakennuskanta ja ympäristö säilytetään. Museovirastolle ja maakun-
tamuseolle on varattava mahdollisuus lausunnon antoon yksityiskohtaisen suunnitte-
lun yhteydessä. 
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Kaavamuutoksella ei katsota olevan merkittävää ristiriitaa voimassa olevan Hami-
nan keskeisten alueiden yleiskaavan tavoitteiden ja periaatteiden kanssa ottaen 
huomioon yleiskaavan tarkkuustaso, ja että suunnittelualueen kiinteistöt rakennuk-
sineen ovat poistuneet puolustusvoimien käytöstä ja siirtyneet valtiolta yksityiseen 
omistukseen. Lisäksi toisella kiinteistöllä toimivan rauhanturvaamisen ja veteraani-
työn perinnekeskuksen Wanhan Veteraanin harjoittama museo- ja näyttelytoiminta 
voidaan katsoa liittyvän Suomen puolustusvoimiin esitellen osaltaan tämän toimin-
nan historiaa sekä nykypäivää. 

 

 

Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa 11.3.2008 hyväksytty (voimaan tullut 7.5.2008) 
asemakaava 426. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Ote ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualueen sijainti rajattu punaisella. 
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Asemakaavan aluevaraukset:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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. Pohjakart-
ta täyttää JHS 185:n vaatimukset. 

 

 

 

 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. 

 Korttelin, korttelin osan ja alueen raja. 

 Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero. 

 Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.  

 

Suojeltava rakennus  
Rakennusta ei saa purkaa, eikä siinä saa tehdä sellaisia 
korjaus- tai muutostöitä, jotka turmelevat julkisivujen tai ve-
sikaton rakennushistoriallista tai kulttuurihistoriallista arvoa 
tai tyyliä. Rakennuksen kulttuurihistorialliset ja rakennustai-
teelliset ominaispiirteet tulee säilyttää tai korjausrakentami-
sen yhteydessä ennallistaa. Rakennusvalvontaviranomaisen 
on ennen rakennuksen korjausta tai muuttamista koskevan 
hakemuksen ratkaisua pyydettävä lausunto Museovirastolta.  

 

 Ajoyhteys. 

 Rakennusala. 

    500 Rakennusoikeus kerrosneliömetreinä. 

     72 Korttelin numero. 
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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 

9) Haminan varuskunta-alueen rakennushistoriaselvitys, Jaakko 
Pöyry Infra 2005 

 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TARVE JA TAVOITTEET 

Kiinteistönomistajat ovat tehneet hakemuksen asemakaavan muuttamisesta, joka 
mahdollistaa kiinteistölle tonttiliittymän Erottajankadulta. Voimassa olevassa ase-
makaavassa on Erottajankadun varrella liittymäkielto. Poistuvassa asemakaavassa 
kulku tontille 2 on osoitettu Kadettikoulun kadun puolelta ja ajoyhteytenä viereisen 
tontin 1 kautta. 

 
Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa suora ajoliittymä Erottajankadulta ton-
tille 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.  
 

4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET 

Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty korttelin 72 tontin 2 omistajien aloitteesta. 
Kaavamuutos on tullut vireille 21.12.2020 (§6/2020, Dnro Hamina/197/2020) kau-
punginarkkitehdin viranhaltijapäätöksellä.  
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4.3 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ 

4.3.1 OSALLISET 

Välittömiä osallisia ovat: 

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

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

vastaavat yhteisöt  
- Kaupungin rakennusvalvontaviranomainen 
- Kaupungin ympäristöviranomainen 
- Kymenlaakson pelastuslaitos 
- Puolustusvoimat (1. Logistiikkarykmentti) 
- Kaakkois-Suomen ELY –keskus 
- Museovirasto ja Kymenlaakson museo 
 

Välillisiä osallisia ovat kaikki, jotka kokevat itsensä osallisiksi. 

4.3.2 VIREILLETULO  

Kaavahanke on tullut vireille kaupunginarkkitehdin viranhaltijapäätöksellä 
21.12.2020 § 6. Asemakaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunni-
telman (OAS) nähtävilläolosta ilmoitettiin kaupungin ilmoitustaululla, ilmaisjakeluleh-
ti Reimarissa, sekä kaupungin verkkosivuilla Kaupungin viralliset kuulutukset -
kohdassa 15.12.2021. 
 
Naapureille lähetettiin erilliset kirjeet (ns. maanomistajien kuuleminen) 7.12.2021. 
 

4.3.3 OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUSMENETTELYT 

Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat esillä kaupungin 
verkkosivuilla ja kaupungintalon ikkunassa 15.12.2021 - 21.1.2022. 
Nähtävilläolon aikana kaavaluonnoksesta saapui yksi kirjallinen mielipide: 
 

Asemakaavan OAS:ssa on kohdassa 4.4 ilmoitettu kiinteistön liittyneen vesi-
huoltolain 10§ mukaisesti kunnan verkostoon. Kiinteistöt eivät ole huomauttajan 
tietojen mukaan siirtyneet Haminan kunnallistekniseen verkostoon, vaan ovat 
edelleen Puolustusvoimien verkostossa. Nykyinen käyttötarkoitus ei ole enää 
pientä vedenkäyttöä majoitus- ja ravintolatoiminnasta johtuen. Huomauttajan 
mielestä ei ole edellytyksiä myöntää lisää rakennusoikeutta korttelialueelle, il-
man liittymistä kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Koska liittymisvelvolli-
suutta vesi- ja viemäriverkostoon ei ole noudatettu, eikä tontilla ole ylimääräistä 
rakennusoikeutta, pitää huomauttaja asemakaavamuutosta tontille 1 ennenai-
kaisena, tilapäisen rakennusluvan rakennusoikeuden muuttamista pysyväksi 
rakennusoikeudeksi. 
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VASTINE: Osallistumis- ja arviointisuunnitelman kohtaa 4.4 on tarkistettu. Wanha 

Veteraani on liittynyt Haminan Veden verkostoihin, mutta puolustusvoi-
mien hallinnassa olevien kiinteistöjen kautta, eli heillä on ns. yhteisiä 
tonttijohtoja. Haminan Vesi vastaa tähän, ettei tämä ole ongelma, kun-
han kiinteistöjen omistajat tiedostavat yhteisomistuksen tuomat velvoit-
teet. 
 
Kaava ei määrää kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon liittymistä, 
mutta kaavaselvityksissä on todettu liittymisen olevan mahdollista vie-
ressä Kadettikoulunkatua pitkin kulkevaan vesihuoltoverkostolinjaan. 
Kadettikoulunkadulla ei kiinteistön kohdalla ole jätevesiviemäriä, joten 
kiinteistön liittäminen suoraan viemäriin ei onnistu ilman, että viemäriä 
rakennettaisiin lisää. Kun kiinteistö on jo liittyneenä, vesilaitos ei lähtö-
kohtaisesti tee uutta viemäriä, jotta kiinteistö voisi vaihtaa liittymispaik-
kaansa. 
 
Rakennusala ja sille osoitettu, nyt tarkistettu rakennusoikeus perustuu 
jo myönnettyyn rakennuslupaan. Uudelle rakennusalalle sijoittuvien ra-
kennusten toiminta ja vesihuolto tukeutuu kiinteistön olemassa olevaan 
vanhaan kasarmialueeseen aiemmin kuuluneeseen päärakennukseen 
ja sen nykyiseen toimintaan. Nykyisen kaavan mukainen asuin- ja liike-
rakennusten korttelialue AL mahdollistaa näyttely- ja majoitustoiminnan. 
Konttirakennusten tilapäisestä, siirreltävästä luonteesta huolimatta, nii-
den on tarkoitus olla pysyviä näyttely- ja majoitustiloja, mikä edellyttää 
pysyvää rakennuslupaa sekä kaavaan rakennusalan ja -oikeuden mer-
kitsemistä. Wanhan Veteraanin piha-alueelle sijoitettuja näyttely- ja ma-
joitustiloja varten muodostetun rakennusalan rakennusoikeutta on tar-
kistettu jo rakennusluvassa myönnetyn määrän mukaiseksi. Myös suu-
rin sallittu kerrosluku on lisätty em. rakennusalalle. 
  
Koska suunnittelualue on kokonaisuudessaan RKY-aluetta, on määrä-
yksiin lisätty velvoite pyytää aluetta koskevista suunnitelmista asiassa 
toimivaltaisen museoviranomaisen lausunto. 

   
Uudessa asemakaavamuutoksessa ei korttelialueelle ole varattu autopaikkoja 
kaavamääräyksen edellyttämää määrää 1 ap/60 k-m2. Kummankin tontin majoi-
tustoiminta lisää autopaikoituksen tarvetta ja voi vaikeuttaa ennestään vilkkaan 
lähialueen katujen liikennettä lisääntyvällä pysäköinnillä. Näin ollen varatut au-
topaikat tonteilla ovat tärkeitä lähialueen liikenteen sujumiselle. 
 
VASTINE: Kaavamääräys edellyttää kaavaa toteutettaessa 1 autopaikan / 60 k-m2 

järjestämistä. Autopaikkojen määrää ja sijaintia ei yleensäkään merkitä 
kaavakartalle, vaan se annetaan kaavamääräyksenä. Kiinteistöjen 
omistajien tulee huolehtia pysäköintipaikoille järjestettävästä riittävästä 
tilasta tontilla.   

 
Asemakaavaehdotus esitellään kilpailukykyvaliokunnalle hyväksyttäväksi ja MRA 27 
§:n mukaan nähtäville asetettavaksi 30 vuorokauden ajaksi keväällä 2022. Sen jäl-
keen kaupunginhallitus käsittelee lausunnot ja mahdolliset muistutukset ja päättää 
esityksen tekemisestä kaupunginvaltuustolle hyväksyä asemakaavan muutos. Kau-
punginvaltuuston hyväksymispäätökseen on mahdollista hakea muutosta jättämällä 
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valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 vrk. Mikäli valituksia ei jäte-
tä, aikataulun mukaan asemakaava saisi lainvoiman kesällä 2022.  

 

4.3.4 VIRANOMAISYHTEISTYÖ 

Kaavamuutoksesta pyydetään tarvittavat viranomaisten lausunnot Kaakkois-
Suomen ELY -keskukselta, Kymenlaakson museolta, Kymenlaakson pelastuslaitok-
selta, Haminan Energialta ja Puolustusvoimilta sekä Haminan kaupungin lupavalio-
kunnalta (rakennusvalvonta-, ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomainen). 
Kaupungin johtosäännön mukaan muista kuin laaja-alaisista tai muutoin merkittävis-
tä kaavoista lausunnon voivat antaa valiokuntien esittelevät viranhaltijat.  

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

Luonnosvaiheen nähtävilläolon aikana saapui viisi lausuntoa. Haminan kaupungin 
lupavaliokunnan 7.1.2022 saapuneessa lausunnossa ei ollut huomautettavaa. Alla 
muiden lausuntojen tiivistelmät ja vastineet niihin. 

Kymenlaakson pelastuslaitos, 14.1.2022 

Pelastusviranomainen esittää, että Erottajankadun uuden ajoliittymän osalta 
huomioidaan Kymenlaakson pelastuslaitoksen lausunnon liitteenä oleva ohje 
pelastusteistä, jotta uusi ajoliittymä olisi ambulanssien ja pelastusyksiköiden 
käytettävissä em. ohjeistuksen mukaisesti. Pelastustien käytettävyydessä on 
tärkeä huomioida myös pelastusajoneuvojen vaatima kääntösäde, johon vai-
kuttaa merkittävästi mm. kadunvarren mahdolliset pysäköintipaikat. 
 
Uuden ajoliittymän myötä on syytä tarkastaa myös rakennusten ajantasainen 
osoitenumerointi ja erityisesti niiden sijoituspaikat, jotta myös osoitenume-
rointi ohjaa hyödyntämään tarkoituksenmukaisinta ajoliittymää.  
 
VASTINE: Lausunnossa esitetyt ajoneuvoliittymään ja osoitenumerointiin liittyvät 

huomiot koskevat asemakaavan toteuttamista. Liittymäkiellon supista-
minen mahdollistaa ajoliittymän rakentamisen Erottajankadun vastaisel-
le tontinrajalle pelastuslaitoksen ohjeen mukaisesti. Lausunto ja sen liit-
teenä oleva ohje välitetään kiinteistönomistajille ja kaupungin katura-
kentamisesta vastaaville viranhaltijoille.  

 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 20.1.2022 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus lausuu, että kaavaselostus tulee liittää aineistoon 
ennen kaavan asettamista ehdotuksena nähtäville. Vaikutusten arviointi on tehty 
osana OAS:ia suppeasti, joten sitä tulee täydentää kaavaselostuksessa. 

 
Kaavaluonnoksen kaavamerkinnät ja -määräykset osiossa on esitetty mer-
kintä sitovan tonttijaon mukaiselle tontin rajalle ja numerolle. Merkintä puut-
tuu kuitenkin kaavakartasta.  
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ELY-keskus esittää myös harkittavaksi suurimman sallitun kerroskorkeuden 
määräämistä korttelialueelle, lähinnä uudisrakentamista varten laaditun ra-
kennusalan osalta. 
 
VASTINE: Kaavaselostus valmistuu ehdotusvaiheeseen, jolloin se myös liitetään 

kaava-aineistoon. Kaavavalmistelun edetessä kaava-asiakirjat täyden-
tyvät. Kaavamuutoksen vaikutusten arviointia tullaan täydentämään 
kaavaselostuksessa.  

 
Voimassa oleva kiinteistöjaotus ei muutu, näin ollen sitovan tonttijaon 
mukaista numeromerkintää ei laiteta kaavaan. Luonnoksen kaavamää-
räysten selityksissä esiintynyt numeromerkintä poistetaan tarpeettoma-
na. 

 
Wanhan Veteraanin piha-alueelle sijoitettuja näyttely- ja majoitustiloja 
varten muodostetun rakennusalan rakennusoikeutta on tarkistettu jo ra-
kennusluvassa myönnetyn määrän mukaiseksi. Myös suurin sallittu ker-
rosluku on lisätty em. rakennusalalle.  

 
 

Puolustusvoimat, 21.1.2022 

Puolustusvoimat pyytää poistamaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman kohdasta 
osalliset suluissa olevan tekstin (Haminan varuskunta) ja lisäämään tekstin 1. Logis-
tiikkarykmentti. 
 
VASTINE: Lausunnossa esitetty korjausesitys on tehty osallistumis- ja arviointi-

suunnitelmaan.  
 

 
Kymenlaakson museo, 21.1.2022 

Rakennettu kulttuuriympäristö  
Museo esittää, että Haminan varuskunta-alueen rakennushistoriaselvitys (Jaakko 
Pöyry Infra 2005) lisätään suunnittelualueella tehtyihin aiempiin selvityksiin.  

Luonnoksen suojelumääräyksissä käytetään sekä museoviranomainen että asiassa 
toimivaltainen museoviranomainen -käsitteitä. Museo suosittelee, että kaavamäärä-
yksissä käytetään vain yhtä käsitettä.   

Museo katsoo, että kaavaan ei tule merkitä tontille enempää rakennusoikeutta kuin 
nykyisille näyttely- ja majoitustiloille on rakennusluvassa myönnetty (223 m²). 

VASTINE: Haminan varuskunta-alueen rakennushistoriaselvitys (Jaakko Pöyry Inf-

ra 2005) on lisätty osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan, alueella 
aiemmin tehtyjen selvitysten listaan. 

 
Kaavamääräysten käsitettä museoviranomaisesta on yhdenmukaistettu. 
 
Uudisrakentamista varten osoitetun rakennusalan osalta tarkennetaan 
ja täydennetään kaavamääräystä ja -merkintöjä. Myös rakennusoikeus 
tarkistetaan jo rakennusluvassa myönnetyn määrän mukaiseksi.  
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Arkeologinen kulttuuriperintö 
Asemakaavan muutosalueen tontille 1 on suoritettu maastokatselmus syksyllä 
2019, johon osallistuivat Haminan kaupungin, Museoviraston, Kymenlaakson mu-
seon ja Rauhanturvaamisen ja veteraanityön perinnekeskuksen edustajat. Katsel-
muksen yhteydessä todettiin, ettei tontille tuolloin suunnitteilla olleen perinnekeskus 
Wanhan Veteraanin näyttely- ja majoitustiloja rakennushankkeella ole vaikutusta lä-
hialueella sijaitsevaan muinaisjäännökseen. Tilanne on sama myös kaavamuutok-
sen tavoitteessa mahdollistaa tonttiliittymä Erottajankadulta tontille 2. Asemakaa-
vamuutokseen sisältyvillä rakennusalan ja -oikeuden merkitsemisellä kaavaan ja 
ajoliittymän muutoksella ei ole vaikutusta arkeologisen kulttuuriperinnön säilymiseen 
suunnittelualueella. Kaavahankkeen yhteydessä ei tarvita arkeologisia lisäselvityk-
siä. 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 KAAVAN RAKENNE JA MITOITUS 

Asemakaavan muutoksen kokonaispinta-ala on 4458 m2, joka on kokonaisuudes-
saan asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (AL). Suunnittelualueen ko-
konaisrakennusoikeus on 1243 k-m2. Suunnittelualueella on kaksi sr-1 merkittyä, eli 
suojeltavaa rakennusta. Nämä rakennukset ovat rakennustaiteellisesti tai kulttuuri-
historiallisesti arvokkaita tai historiallisen kaupunkirakenteen tai -kuvan säilymisen 
kannalta tärkeitä rakennuksia, joita ei saa hävittää. 

Tontin 1 Wanhan Veteraanin piha-alueelle sijoitettuja näyttely- ja majoitustiloja var-
ten muodostetun rakennusalan rakennusoikeutta on tarkistettu jo rakennusluvassa 
myönnetyn määrän mukaiseksi (223 k-m2). Myös suurin sallittu kerrosluku on lisätty 
em. rakennusalalle. Samalla tontin 1 suojellun päärakennuksen (Wanha Veteraani) 
rakennusoikeutta on tarkistettu jo käytetyn rakennusoikeuden mukaisesti 550 k-
m2:stä 520 k-m2:iin. Ajorasite poistuu tontilta 1. Tonttien kautta kulkeville maanalai-
sille johtolinjoille on lisätty kaavaan johdoille varatut alueen osat.   

Tontin 2 suojellun rakennuksen jo käytetty rakennusoikeus säilyy (500 k-2). Liitty-
mäkieltomerkintää tontin 2 Erottajankadun vastaiselta rajalta lyhennetään, jotta suo-
ra ajoliittymä Erottajankadulta mahdollistuu. 

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 

Merkittäviä asemakaavamuutoksen ekologisia vaikutuksia luonnonympäristöön ei 
arvioida olevan. Asemakaavamuutoksen ekologiset vaikutukset luonnonympäris-
töön ovat pienialaisia kohdistuen pääasiassa suunnittelualueelle. Poistuvassa kaa-
vassa alue on jo rakennettua. Koska alueella ei ole säilynyt alkuperäistä luonnonti-
laista ympäristöä, ei kaavalla ole luonnonmaisemaan kohdistuvia vaikutuksia. Piha-
alueet säilyvät puistomaisina rakentamattomilta osiltaan. 

Suunnittelualue on kokonaisuudessaan rakennettua kaupunkialuetta, jolla ei katsota 
olevan erityisiä säilytettäviä luonnonpiirteitä kookasta puustoa lukuun ottamatta. 
Alueella ei ole todettu arvokkaita kasvi- tai eläinlajeja, joten kaavalla ei ole näiden 
osalta vaikutuksia. 

Kallio- ja maaperän osalta kaavan toteuttamisen vaikutukset ovat vähäisiä. Kalliope-
rä on koko suunnittelualueella sen verran syvällä, ettei ainakaan kallio tule korttelis-
sa miltään osin esiin.  

Alue on rakennettua eikä kaavamuutoksella arvioida olevan vaikutusta pintaveden 
virtauksiin. 

Suunnittelualue ei kuulu pohjavesialueisiin. Kaavamuutoksella vaikutuksia pohjave-
siin ei arvioida olevan. 

6.2      TALOUDELLISET VAIKUTUKSET – VAIKUTUKSET YHDYSKUNTATALOUTEEN 

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

Wanha Veteraani on rauhanturvaamisen ja kriisinhallinnan valtakunnallinen museo 
sekä tapaamispaikka kriisinhallintaveteraaneille. Se tarjoaa myös kokous- ja koulu-
tustiloja alueellisille ja paikallisille veteraani- ja maanpuolustusyhdistyksille. Maan-
puolustuskoulutusyhdistys MPK:n Haminan koulutuspaikan toimisto sijaitsee myös 
rakennuksessa. Kaavamuutos edesauttaa nykyisen toiminnan säilymistä sekä luo ja 
lisää toiminnan edellytyksiä.  

Tontin 2 suojellun rakennuksen ja kiinteistön käyttö sekä saavutettavuus paranevat 
tontille kulun muutosten myötä. Vanhan pitkään tyhjillään olleen rakennuksen käyt-
töönotto helpottuu merkittävästi, mikä säilyttää ja ylläpitää vanhaa rakennuskantaa 
ja arvokasta kulttuuriympäristöä. Kaavamuutoksella arvioidaan olevan myös välillis-
tä vaikutusta kiinteistönomistajan liiketoimintaan. 

Asemakaavamuutoksen mukainen maankäyttö tukeutuu nykyiseen kaupunkiraken-
teeseen. Asemakaavan toteuttamisen vaikutukset ovat vähäisiä ja ne kohdistuvat 
pääasiassa suunnittelualueelle. Käytettävissä olevien tietojen mukaan myöskään 
suunnittelualuetta ympäröiviin verkostoihin ei kohdistu lisäinvestointitarpeita, kuten 
putkikokojen suurentamista tai verkoston laajentamista.  
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Kaavamuutos edistää Haminan keskusta-alueen majoitus- ja liiketoiminnan mahdol-
lisuuksia. Se eheyttää keskustan yhdyskuntarakennetta ja kehittää alueen toimin-
nallisuutta.  

6.3      SOSIAALISET VAIKUTUKSET 

Kaavamuutoksella on vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön. Sillä ei 
katsota kuitenkaan olevan huomattavia sosiaalisia vaikutuksia. 

Kaupungin keskustassa sijaitsevan korttelin 72 ympäristöön ei aiheudu sellaisia 
muutoksia, jotka voisivat merkittävästi vähentää nykyisten asukkaiden viihtyvyyttä.  

Haminan keskustan kaupallista kehittämistä on tarkasteltu Tuomas Santasalo Ky:n 
laatimassa selvityksessä ”Haminan keskusta-alueen kaupallinen vetovoima” sekä 
päivitetyssä WSP:n v.2019 laatimassa ”Haminan keskustan kaupallisessa selvityk-
sessä”. Kaavaratkaisu turvaa toimintojen kehittämisen nykyisellä tontilla. Kaava-
muutos tukee osaltaan myös kaupallisissa selvityksissä esitettyjä tavoitteita ja on 
selvityksien linjausten mukainen. 

Kaavan toteuttamisella parannetaan Haminan keskustan vetovoimaisuutta sekä 
kaupunkilaisten että matkailijoiden keskuudessa. Kaava-alue sijaitsee keskustassa 
kävely- ja julkisten yhteyksien päässä keskustan palveluista, liittyneenä keskustan 
katuverkostoon sekä sen jalankulku- ja pyöräteihin. 

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 naapurustoon saattaa aiheu-
tua häiriötä. 

6.4       KULTTUURISET VAIKUTUKSET 

Kaavamuutos mahdollistaa näyttely- ja majoitustilojen pysyvän sijoittumisen rauhan-
turvaamisen ja veteraanityön perinnekeskus Wanhan Veteraanin piha-alueelle. Pe-
rinnekeskuksen piha-alueelle pystytettiin kesällä 2021 konttitukikohta, joka on ra-
kenteeltaan samankaltainen kuin suomalaisilla rauhanturvajoukoilla ulkomaanope-
raatioissa. Konttitukikohdassa on majoitustilat 40 henkilölle, sekä mm. sauna- ja 
oleskelutilat. Hankkeelle on myönnetty tilapäinen rakennuslupa viideksi vuodeksi. 

Suunnittelualueen kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta säilyy suojeltuna. 
Alue sijaitsee valtakunnallisesti merkittävällä rakennetulla kulttuuriympäristön alu-
eella (RKY-alue). Kaavamuutoksella arvokkaan kulttuuriympäristön säilyminen tur-
vataan suojelumerkinnöin ja -määräyksin. Määräyksiin on lisätty velvoite pyytää 
aluetta koskevista suunnitelmista asiassa toimivaltaisen museoviranomaisen lau-
sunto. 
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7 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN 

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

Haminassa 25. päivänä helmikuuta 2022 
 

HAMINAN KAUPUNKI 
Kaavoitus 

 

 
 

            Milla Koskivirta   
            Kaupunginarkkitehti 

 

 
 


