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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT  

1.1 TUNNISTETIEDOT 

Asemakaavakartan päiväys:  7.12.2021, tark. 25.2.2022 
Piirrosnumero:  564 
Asemakaavan nimi:  Asemakaavan muutos Pitäjänsaaren kaupungin-

osassa korttelissa 315 
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  § 7/2020 
Kilpailukykyvaliokunta:  10.3.2022  § 11 
Kaupunginhallitus:     
Kaupunginvaltuusto:     
Voimaantulo:   

1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI 

Suunnittelualue sijaitsee Haminan kaupungin keskustan tuntumassa, alle kaksi ki-
lometriä ydinkeskustasta länteen, Pitäjänsaaren kaupunginosan korttelissa 315, 
osoitteessa Saarenkatu 32. Aluetta rajaavat Melatie ja Saarenkatu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti rajattu sinisellä. 
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1.3 ASEMAKAAVAN TARKOITUS 

Kiinteistöjen 75-10-315-3 ja 75-405-1-28 omistajat ovat tehneet hakemuksen ase-
makaavan muuttamisesta, jotta muuttuvien tilatarpeiden myötä suunniteltu lisära-
kentaminen korttelin 315 tontille 3 mahdollistuu. Samat omistajat omistavat myös 
viereisen kaavatontin.  

 
Kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää tonttien välistä rajaa, tarkistaa rakennusalo-
jen rajoja ja järjestellä rakennusoikeuksia tonttien kesken.   

 
Kaavamuutos laaditaan kaupungin omana työnä. 

 
Alue on sitovan tonttijaon aluetta. Tonttijaonmuutos tehdään asemakaavamuutok-
sen yhteydessä. 

 
Hakijat vastaavat kaavan ja tonttijaon muuttamisesta aiheutuvista kustannuksista. 

1.3.1   LUETTELO KAAVASELOSTUKSEN LIITTEISTÄ 

 
Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Liite 2. Seurantalomake 

 

2 TIIVISTELMÄ 

2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET 

Kaavahanke on tullut vireille kaupunginarkkitehdin päätöksellä 21.12.2020 
(§7/2020). Vireilletulosta ilmoitettiin naapureille kirjeillä nähtävilläoloilmoituksen yh-
teydessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavakartta olivat luon-
noksena nähtävillä 15.12.2021 - 21.1.2022. Asemakaavamuutoksen luonnos ase-
tettiin nähtäville vähintään 30 vuorokaudeksi samaan aikaan osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelman kanssa. 

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. 

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. 
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2.2 KAAVAN KESKEINEN SISÄLTÖ 

Kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää tonttien välistä rajaa, tarkistaa rakennusalo-
jen rajoja ja järjestellä rakennusoikeuksia tonttien kesken. Alue on sitovan tonttijaon 
aluetta. Tonttijaonmuutos tehdään asemakaavamuutoksen yhteydessä. 
 

3 LÄHTÖKOHDAT  

3.1 ALUEEN YLEISKUVAUS 

Suunnittelualue sijaitsee Haminan keskustan läheisyydessä, valtakunnallisesti mer-
kittävän rakennetun kulttuuriympäristön RKY-alueella (Pitäjänsaaren esikaupunki-
alue, www.rky.fi). 
 
Pitäjänsaari on vanhimpia Suomessa säilyneitä esikaupunkialueita. Pitäjänsaaren 
esikaupunki syntyi 1700-luvulla Haminan linnoituksen linnoitusesplanadin ja kau-
punginsalmen länsipuolelle suomalaisten käsityöläisten asuma-alueeksi. Vähäväki-
nen väestö, joka ei pystynyt rakentamaan linnoituskaupungin vaatimusten mukai-
sesti, sai tontit kaupungin ulkopuolelta.  
 
Pitäjänsaari sijaitsee lännestä Haminan keskustaan johtavan sisääntulotien varrella. 
Savilahteen rajautuvan, kapeiden salmien mantereesta erottaman saaren raken-
nuskanta on sijoitettu säännöllisiin kortteleihin. Vanhimmilta osiltaan rakennuskanta 
on 1700-luvulta, mutta pääosin myöhempää. 
 

3.2 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 

Pitäjänsaaren rakennetun ympäristön mittakaava on varsin yhtenäinen. Historialli-
seen miljööseen liittyy moni-ilmeisen rakennuskannan lisäksi runsas puusto. 
Pitäjänsaaren eteläosassa on sen itäpuolella sijaitsevaan Tervasaaren vanhaan sa-
tama-alueeseen liittyvä luotsivartiotupa. Korkealla tornilla varustetulle pienelle hirsi-
rakennukselle, jonka ulkoasu viittaa 1800-luvun jälkipuoliskolle, ei tiedetä vastaa-
vaa. Pitäjänsaaren eteläkärjessä on lisäksi Krimin sodan aikaisia linnoituslaitteita. 
 
Asemakaavamuutosalue käsittää osan korttelista 315, joka sisältää kaksi erillispien-
talotonttia (AO). Molemmat kaavatontit ovat samojen omistajien omistuksessa ja 
käytössä yhtenäisenä piha-alueena. Olemassa olevat rakennukset sijaitsevat yhtä 
pientä talousrakennusta lukuun ottamatta pohjoisemman kaavatontin puolella. Pää-
rakennus on valmistunut v. 1938. Talousrakennukset ovat tätä vanhempia. 

 
Pauliina Sakin inventoinnissa (2003) Saarenkatu 32:n tonteilla sijaitsevat rakennuk-
set ja vanha pihapiiri on arvotettu rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti tärkeik-
si. Inventoinnin aikaan päärakennus on ollut alkuperäisessä tai lähes alkuperäises-
sä asussaan ja tonteilla on ollut yhteensä kolme talousrakennusta. 2000-luvun ai-
kana päärakennusta on laajennettu pihanpuoleisen, itäisen julkisivun puolelta ja län-
tisen, Melatien suuntaisen julkisivun puolelta. Nykyisin talousrakennuksia on jäljellä 

http://www.rky.fi/
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kaksi ja lisäksi pihan kaakkoislaidalla, kiinteistön 75-405-1-28 puolella sijaitsee leik-
kimökki. Päärakennuksen kaakkoispuolella sijaitsee vaakalautavuorattu, harjakat-
toinen talousrakennus, joka sijaitsee eteläisemmän tontin puolella ja joka on tarkoi-
tus myöhemmin purkaa. Kaavamuutosehdotukseen ei ole puretuksi aiotulle talous-
rakennukselle, joka sijaitsee muuten rakentamattoman tontin puolella lähes kiinni 
rajassa, merkitty rakennusalaa. Päärakennuksen koillispuolella, tontin pohjoisrajan 
myötäisesti, sijaitsee pidempi harjakattoinen ja lautavuorattu talousrakennus, jolla 
on arvioitu olevan suojeluarvoa.   
 
Kiinteistölle on myönnetty tammikuussa 2021 poikkeamislupa päärakennuksen laa-
jentamiseen 65 k-m²:llä, ja laajennus on toteutettu. Päärakennuksen osalta Kymen-
laakson museo toteaa kaavaluonnosta koskevassa lausunnossaan, että Pitäjänsaa-
ren rakennuskannan 1930-luvun lopun arkkitehtuuria edustavat rakennushistorialli-
set arvot ovat rakennuksen muutostöiden yhteydessä hävinneet. Pihapiirin osalta 
rakennushistoriallisia ja maisemallisia arvoja on edelleen olemassa. Kaavamuutos-
alueella sijaitsevat talousrakennukset edustavat tyypillistä pitäjänsaarelaista talous-
rakennustyyppiä. Pitäjänsaaren miljööinventoinnissa (1977) todetaan, että jokaises-
sa vanhemmassa talossa on piharakennus tai rakennuksia ja niiden säilyminen ja 
kunnossapito on tärkeää. Myös vanhan puutarhakasvillisuuden säilymiseen kiinnite-
tään inventoinnissa huomiota. Lisäksi Pitäjänsaaren rakennussuunnitteluohjeissa 
(1980) todetaan, että vanhojen talousrakennusten säilymistä ja käyttöä tulee edis-
tää. Kaavamuutosalueen pohjoisreunalla sijaitseva pitkä talousrakennus merkitään 
säilytettäväksi.  
  

3.3 LUONTOKOHTEET JA MAISEMA 

Suunnittelualueen maisema 

Suunnittelualueen kortteli sijaitsee keskellä rakennettua vanhaa asuinaluetta, Mela-
tien ja Saarenkadun rajaamalla alueella. Kaavamuutosalueen tontit sijaitsevat mai-
semallisesti keskeisellä paikalla Melatien ja Saarenkadun risteämiskohdassa.  
 
Muissa lähikortteleissa on myös asuintalojen pihapiirejä ja niiden kasvillisuutta. Pitä-
jänsaaren pihat ovat puutarhamaisia ja paikoin suljettuja talousrakennusten rajaa-
mia. Leimallista alueelle on tiiviit, muodoltaan vaihtelevat korttelialueet, kapeat mut-
kittelevat asuntokadut, aidattua pihapiiriä rajaava monimuotoinen vanha rakennus-
kanta, sekä pihapiirien vanha koristekasvillisuus. Historialliseen miljööseen liittyy 
moni-ilmeisen rakennuskannan lisäksi runsas puusto. Suunnittelualueen kiinteistö-
jen piha-alueella on vanhoja omenapuita sekä kookkaita pensaita. 
 
Luontokohteet 

Suunnittelualueella ei ole havaittu arvokkaita luontokohteita. 
 
Pilaantuneen maaperän kohteet 

Pilaantuneiden maiden rekisterissä ei ole merkintää kaava-alueella. 
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Arkeologiset kohteet  

Suunnittelualueelta ei tunneta muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä 
muinaisjäännöksiä tai muuta arkeologista kulttuuriperintöä. On epätodennäköistä, 
että asemakaavoitetulla pientalovaltaisella asuinalueella olisi säilynyt toistaiseksi 
tuntemattomia muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisia kohteita.  
 
Pohjavesialue 

Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella. Lähimmät pohjavesialueet sijaitsevat 
n.2 km päässä kaakossa Ristiniemessä ja lännessä Ruissalossa. 
 

3.4 LIIKENTEEN JA TEKNISEN HUOLLON JÄRJESTÄMINEN 

Kiinteistö on liittyneenä olemassa olevaan kunnallistekniseen verkostoon. Suunnit-
telualueella ja sen välittömässä läheisyydessä kulkee vesi- ja jätevesi- ja hulevesi-
verkosto, sähkö- ja puhelinkaapelit sekä kadut.  
 

3.5 MAANOMISTUS 

Suunnittelualue on yksityisten omistuksessa. Samat omistajat omistavat molemmat 
suunnittelualueen kaavatontit. 
 

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 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.  
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Asemakaavan muutos huomioi valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet, eikä se 
ole ristiriidassa näiden kanssa. 

 

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. 
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- 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-
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.  
 

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 ei ole ristiriidassa vahvistetun maakuntakaavan kanssa. 

 

Yleiskaava 

Haminan keskeisten alueiden yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 
20.3.2006 ja se on saanut lainvoiman 5.11.2008.  
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Kuva 3. Ote Haminan keskeisten alueiden yleiskaavasta. Muutosalueen likimääräinen sijainti ympy-
röity sinisellä. 

Suunnittelualueelle on varattu seuraavat määräykset: 
 
Pientalovaltainen asuntoalue (AP)  

Alue varataan pääasiassa asuinpientaloille, kuten erillispientaloille, kytketyille 
pientaloille, rivitaloille ja pienkerrostaloille. Alueelle saa lisäksi sijoittaa tontti-
kohtaisesti alle 400 m2 laajuisia työskentely-, palvelu- ja liiketiloja, joista ei ai-
heudu melua, raskasta liikennettä, ilman pilaantumista tai näihin verrattavia 
ympäristöhaittoja. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi ja alueella varau-
dutaan keskitetyn kunnallistekniikan rakentamiseen. Tonttitehokkuuden et = 
0,2 ylittävä rakentaminen tulee perustua asemakaavaan. Rakennettaessa en-
nen alueen asemakaavoittamista, tulee rakennuspaikan olla vähintään 10000 
m2 suuruinen. 

Alue joka on valtakunnallisesti merkittävä sen kulttuurihistoriallisen arvon, 
rakennustaiteellisten ja kaupunkikuvallisten kohteiden ja aluekokonai-
suuksien sekä kaupunkiarkeologian vuoksi. 

Alueen arvokas rakennuskanta ja ympäristö säilytetään. Museovirastolle ja 
maakuntamuseolle on varattava mahdollisuus lausunnon antoon yksityiskoh-
taisen suunnittelun yhteydessä. 

 Kaupunkikuvallisesti arvokas alue   

 

Kaavamuutos ei ole ristiriidassa voimassa olevan yleiskaavan tavoitteiden ja peri-
aatteiden kanssa. 
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Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa 6.6.1983 vahvistettu asemakaava 172.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kuva 4. Ote ajantasa-asemakaavasta. Muutosalueen sijainti rajattu punaisella. 

Voimassa olevan asemakaavan määräykset: 

  

Suunnittelualueella AO -tonttien rakennusoikeus on osoitettu rakennusalakohtaises-
ti. 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). 

 Erillistalojen ja muiden enintään kahden perheen talojen korttelialue. 

 Rakennusala. Rakennusalan ulkopuolelle saa rakentaa eteisosan, jonka 
suurin leveys saa olla 5 m ja pituus 4 m. 

 Korttelin, korttelin osan ja alueen raja. 

 Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja. 

150 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. 

 Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan 
suurimman sallitun kerrosluvun. 

 Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan 
rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kaavassa lukumäärältään 
mainittujen kerrosten yläpuolella olevasta tilasta kerrosluvun estämättä 
käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. 

315 Korttelin numero. 
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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. 

Suunnittelualueella tehdyt aiemmat selvitykset 

Haminan kaupunki on teettänyt aiempia selvityksiä, joita hyödynnetään 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 

7) Pitäjänsaari - Miljööinventointi, Vesa Pohjola 1977  

8) Pitäjänsaaren inventointi, Pauliina Sakki 2003 

 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TARVE JA TAVOITTEET 

Kiinteistöjen 75-10-315-3 ja 75-405-1-28 omistajat ovat tehneet hakemuksen ase-
makaavan muuttamisesta, jotta muuttuvien tilatarpeiden myötä suunniteltu lisära-
kentaminen korttelin 315 tontille 3 mahdollistuu. Samat omistajat omistavat myös 
viereisen kaavatontin.  

 
Kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää tonttien välistä rajaa, tarkistaa rakennusalo-
jen rajoja ja järjestellä rakennusoikeuksia tonttien kesken. Alue on sitovan tonttijaon 
aluetta. Tonttijaonmuutos tehdään asemakaavamuutoksen yhteydessä. 

 
Kaavamuutos laaditaan kaupungin omana työnä. 

 

4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET 

Kaavamuutokseen on ryhdytty kiinteistönomistajien aloitteesta. Kaavahanke on tul-
lut vireille kaupunginarkkitehdin päätöksellä 21.12.2020 (§7/2020). 
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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 
- Kaakkois-Suomen ELY –keskus 
- Kymenlaakson museo ja Museovirasto 
 

Välillisiä osallisia ovat kaikki, jotka kokevat itsensä osallisiksi. 

4.3.2 VIREILLETULO  

Kaavahanke on tullut vireille kaupunginarkkitehdin päätöksellä 21.12.2020 
(§7/2020). Asemakaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
(OAS) nähtävilläolosta ilmoitettiin kaupungin ilmoitustaululla, ilmaisjakelulehti Rei-
marissa, 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 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat esillä kaupungin verkko-
sivuilla ja kaupungintalon asiointipalvelun ikkunassa 15.12.2021 - 21.1.2022. 
Nähtävilläolon aikana kaavaluonnoksesta jätettiin yksi kirjallinen mielipide. 
 
Mielipiteen mukaan rajansiirto ja järjestelyt ovat hyvät ja asianmukaiset. Kokonais-
rakennusoikeuden määrä suunnittelualueella on lisääntynyt 410 neliöstä 450 neli-
öön. Tämä olisi hyvä mielipiteen jättäjän mukaan ilmoittaa kaikille selvästi, jotta 
muutkin saarelaiset voisivat hakea lisää rakennusneliöitä. 
 
VASTINE:  Rakennusalojen kokoja, suuntaa ja muotoa sekä tonttien välistä rajaa 

on tarkistettu kaavaehdotukseen.  

 
Kokonaisrakennusoikeuden vähäinen nostaminen (40 k-m2) nähtiin 
luonnosvaiheessa tarpeelliseksi, jotta eteläisempi rakentamaton tontti 
olisi jatkossakin toteutettavissa, sille jäisi toteuttamiskelpoinen määrä 
rakennusoikeutta, ja jotta museoviranomaisen suojeltavaksi ehdottama 
talousrakennus olisi mahdollista säilyttää jatkossakin. 
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Koko saaren inventointi tullaan päivittämään ja asemakaavojen uudis-
tamistarve selvitetään myöhemmin. Samassa yhteydessä tullaan tar-
kastelemaan Pitäjänsaarta ja sen rakennuskantaa kokonaisuutena sekä 
pohditaan alueen arvoja ja mahdollisia suojelumerkintöjä sekä korjaus- 
ja rakennustapaohjeen päivittämistä. Rakennusoikeuden määrän lisää-
minen yhdellä tontilla ei tarkoita ko. rakennusoikeuden määrän lisäämis-
tä automaattisesti kaikille Pitäjänsaaren tonteille. Kunkin kiinteistön ra-
kennusoikeuden määrä tulee arvioitavaksi kiinteistökohtaisesti perustu-
en em. selvityksiin ja arviointeihin. 

 
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. 
 

4.3.4 VIRANOMAISYHTEISTYÖ 

Kaavamuutoksesta pyydetään tarvittavat viranomaisten lausunnot Kaakkois-
Suomen ELY -keskukselta, Kymenlaakson museolta / Museovirastolta, Kymenlaak-
son pelastuslaitokselta sekä Haminan kaupungin lupavaliokunnalta (rakennusval-
vonta-, ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomainen). Kaupungin johto-
säännön mukaan muista kuin laaja-alaisista tai muutoin merkittävistä kaavoista lau-
sunnon voivat antaa valiokuntien esittelevät viranhaltijat.  

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

Luonnosvaiheen nähtävilläolon aikana saapui neljä lausuntoa. Kymenlaakson pe-
lastuslaitoksen 14.1.2022 saapuneessa lausunnossa ei ollut huomautettavaa. Alla 
muiden lausuntojen tiivistelmät ja vastineet niihin. 

Haminan kaupungin lupavaliokunta, 7.1.2022  
(rakennusvalvonta-, ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomainen)  
 
Rakennusvalvonnan mielestä rakennusalojen kokoja ja sijaintia on hyvä harkita 
uudelleen tarkistamalla millaista katu / pihamiljöötä on syntymässä. 
 
VASTINE: Rakennusalojen kokoja ja sijainteja sekä tonttien välistä rajaa on tarkis-

tettu. 
 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 21.1.2022 

Kaavaselostus tulee liittää aineistoon ennen kaavan asettamista ehdotuksena 
nähtäville. 
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ELY-keskuksen tulkinnan mukaan asemakaavan muutoksen yhteydessä tulee 
selvittää mahdollisen rakennuskannan ja ympäristön säilyttämistä koskevan 
määräyksen lisääminen asemakaavaan. Lisäksi asemakaavamääräyksiin on hy-
vä lisätä velvoite lausunnon pyytämisestä toimivaltaiselta museoviranomaiselta. 

Määräyksen, joka koskee rakennusten tai niiden osien purkamista, voidaan kat-
soa olevan ristiriidassa maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999, MRL) sääde-
tyn purkamislupajärjestelmän kanssa. 

 
Määräystä maanpäällisen kellarikerroksen kiellosta voidaan pitää turhana, kun 
otetaan huomioon MRL 115 §:n 2 momentissa säädetty.  
 

VASTINE: Kaavaselostus valmistuu ehdotusvaiheeseen, jolloin se myös liitetään 
kaava-aineistoon. Kaavavalmistelun edetessä kaava-asiakirjat täyden-
tyvät. 

 
Rakennuskannan (sr-1) säilyttämistä koskeva merkintä ja määräys on 
lisätty kaavaan alueen pohjoisosassa sijaitsevan talousrakennuksen 
kohdalle, jolla edelleen rakennushistoriallista ja maisemallista arvoa.  

 
Vanha maanpäällisen kellarikerroksen kieltomääräys sekä poistuvan 
kaavan ristiriitainen määräys koskien rakennusten tai niiden osien pur-
kamista on poistettu. 
 
Määräyksiin on lisätty velvoite pyytää aluetta koskevista suunnitelmista 
(mukaan lukien rakennusten purkaminen) asiassa toimivaltaisen mu-
seoviranomaisen lausunto, koska alue kuuluu valtakunnallisesti merkit-
tävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY, Pitäjänsaaren esikau-
punkialue). 

 

Kymenlaakson museo, 27.1.2022 

Rakennettu kulttuuriympäristö  
Museo esittää, että kaavan selvityksiin lisätään Pauliina Sakin Pitäjänsaaren in-
ventointi (2003).  

Päärakennuksen osalta voidaan todeta, että Pitäjänsaaren rakennuskannan 
1930-luvun lopun arkkitehtuuria edustavat rakennushistorialliset arvot ovat ra-
kennuksen muutostöiden yhteydessä hävinneet. Pihapiirin osalta rakennushisto-
riallisia ja maisemallisia arvoja on edelleen olemassa. Museo katsoo, että aina-
kin kaavamuutosalueen pohjoisreunalla sijaitseva pitkä talousrakennus tulee säi-
lyttää.  

Museo ei vastusta kaavaluonnoksessa esitettyjen uusien rakennuspaikkojen si-
jaintia kaavamuutosalueen eteläosassa, Melatien ja Saarenkadun varrella. Mu-
seo kuitenkin katsoo, että kaavamuutosalueen pohjoisosassa päärakennuksen 
ja vanhan talousrakennuksen yhdistävä rakennusala tulee muuttaa niin, että 
vanha talousrakennus säilyy omalla rakennusalallaan.  
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Luonnoksen kaavamääräyksissä kiinnitetään huomiota uudisrakennusten sovel-
tuvuuteen Pitäjänsaaren miljööseen. Museo esittää lisäksi suojelumerkintää 
kaava-alueen pohjoisreunassa sijaitsevalle talousrakennukselle sekä merkintää 
koskevaa asemakaavamääräystä: suojeltu rakennus, jota ei saa purkaa. Raken-
nusta koskevista merkittävistä muutossuunnitelmista tulee pyytää museoviran-
omaisen tai vaihtoehtoisesti asiassa toimivaltaisen museoviranomaisen lausun-
to. 

Museo suosittelee koko saaren inventoinnin päivittämistä ja asemakaavojen uu-
distamisen tarpeen selvittämistä. 

VASTINE: Kaavan selvityksiin lisätään Pauliina Sakin Pitäjänsaaren inventointi 
(2003). Myös Vesa Pohjolan Pitäjänsaari - Miljööinventointi (1977) on li-
sätty selvityksiin. 

 
Kaavamuutosalueen pohjoisosassa päärakennuksen ja vanhan talous-
rakennuksen yhdistävä rakennusala on erotettu toisistaan ja lisäksi 
kaava-alueen pohjoisreunassa sijaitsevalle talousrakennukselle on lisät-
ty suojelumerkintä (sr-1) sekä sitä koskeva asemakaavamääräys: suo-
jeltu rakennus, jota ei saa purkaa. Rakennusta koskevista merkittävistä 
muutossuunnitelmista tulee pyytää museoviranomaisen tai vaihtoehtoi-
sesti asiassa toimivaltaisen museoviranomaisen lausunto. 

 
Suunnittelualue kuuluu Pitäjänsaaren RKY-alueeseen. Aluetta koskevis-
ta suunnitelmista on pyydettävä asiassa toimivaltaisen museoviran-
omaisen lausunto. Tämä on lisätty yleisiin määräyksiin. 

 
Koko saaren inventointi tullaan päivittämään ja asemakaavojen uudis-
tamistarve selvitetään myöhemmin. Samassa yhteydessä tullaan tar-
kastelemaan Pitäjänsaarta ja sen rakennuskantaa kokonaisuutena sekä 
pohditaan alueen arvoja ja mahdollisia suojelumerkintöjä sekä korjaus- 
ja rakennustapaohjeen päivittämistä  

 
Arkeologinen kulttuuriperintö  
Suunnittelualueelta ei tunneta muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiintei-
tä muinaisjäännöksiä tai muuta arkeologista kulttuuriperintöä. On epätodennä-
köistä, että asemakaavoitetulla pientalovaltaisella asuinalueella olisi säilynyt 
toistaiseksi tuntemattomia muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisia kohteita. 
Kymenlaakson museo ei sen vuoksi edellytä arkeologisia lisäselvityksiä kaava-
hankkeen yhteydessä.  

 
Saatu palaute on huomioitu kaavaehdotuksen valmistelussa. 
 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 KAAVAN RAKENNE JA MITOITUS 

Asemakaavan muutoksen kokonaispinta-ala on 1715 m2, joka on kokonaisuudes-
saan erillispientalojen korttelialuetta (AO). Kokonaisrakennusoikeus on 450 k-m2. 
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Kokonaisrakennusoikeutta on nostettu kaavamuutoksessa 40 k-m2, jotta eteläi-
sempi rakentamaton tontti on jatkossakin toteutettavissa, ja jotta suojeltavaksi ehdo-
tetun talousrakennuksen (sr-1, 55 k-m2) säilyminen voitaisiin turvata jatkossakin. 
Päärakennuksen ja suojeltavan talousrakennuksen rakennusalat on erotettu toisis-
taan. Rakennusalojen kokoja ja sijainteja sekä tonttien välistä rajaa on tarkistettu. 

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 

Asemakaavamuutoksen ekologiset vaikutukset luonnonympäristöön ovat pienialai-
sia kohdistuen pääasiassa suunnittelualueelle. Poistuvassa kaavassa alue on jo ra-
kennettua ja kaavoitettu kahdeksi omakotitalotontiksi. Molemmat kaavatontit ovat 
samojen omistajien omistuksessa ja käytössä yhtenäisenä piha-alueena. Piha-
alueella on vanhoja omenapuita sekä kookkaita pensaita. Koska alueella ei ole säi-
lynyt alkuperäistä luonnontilaista ympäristöä, ei kaavalla ole luonnonmaisemaan 
kohdistuvia vaikutuksia.  

Piha-alueiden oleskelualueet ja näiden vanhan puutarhakasvillisuuden säilyminen 
on pyritty huomioimaan rakennusalojen sijoittelussa. 

Alueella ei ole todettu arvokkaita kasvi- tai eläinlajeja, joten kaavalla ei ole näiden 
osalta vaikutuksia. 

Kallio- ja maaperän osalta kaavan toteuttamisen vaikutukset arvioidaan vähäisiksi. 

Kaavamuutoksella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia pintaveden virtauksiin. 

Suunnittelualue ei kuulu pohjavesialueisiin, eikä kaavamuutoksella arvioida olevan 
vaikutuksia pohjavesiin. 

6.2      TALOUDELLISET VAIKUTUKSET – VAIKUTUKSET YHDYSKUNTATALOUTEEN 

Asemakaavamuutoksella ei arvioida olevan taloudellisia vaikutuksia. Asemakaava-
muutoksen mukainen maankäyttö tukeutuu nykyiseen kaupunkirakenteeseen ja 
kunnallisteknisiin verkostoihin. Asemakaavan toteuttamisen vaikutukset ovat vähäi-
siä ja ne kohdistuvat pääasiassa suunnittelualueelle mahdollistaen lisärakentamista 
nykyiselle kaava-alueelle. Suunnittelualueen molemmat kaavatontit säilyvät toteut-
tamiskelpoisina kaavan päivittämisen jälkeen.  
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Käytettävissä olevien tietojen mukaan myöskään suunnittelualuetta ympäröiviin ver-
kostoihin ei kohdistu lisäinvestointitarpeita, kuten putkikokojen suurentamista tai 
verkoston laajentamista.  

6.3      SOSIAALISET VAIKUTUKSET 

Suunnittelualueen asukkaiden asuin- ja elinolosuhteiden arvioidaan parantuvan 
kaavamuutoksen toteutumisen myötä. Pohjoisemmalla tontilla asuvan perheen lisä-
tilantarpeet tulevat huomioiduiksi, mikä mahdollistaa perheen asumisen nykyisellä 
kiinteistöllä. Myös eteläisemmän tontin toimivuus ja käyttökelpoisuus uudisrakenta-
miseen ja asumiseen päivittyy kaavamuutoksen myötä tulevaisuuden tarpeet huo-
mioiden.   

Pitäjänsaaren korttelin 315 ympäristöön ei aiheudu sellaisia muutoksia, jotka voisi-
vat merkittävästi vähentää nykyisten asukkaiden viihtyvyyttä.  

Kaavaa toteutettaessa, rakentamisaikana naapurustoon aiheutuu mahdollista häi-
riötä. 

6.4       KULTTUURISET VAIKUTUKSET 

Kaavamuutos tukee alueen ominaispiirteitä ja sopeutuu historialliseen miljööseen. 
Muutos mahdollistaa keskeisellä sijainnilla olevalle jo rakennetulle tontille lisäraken-
tamista sekä rakentamattoman asuintontin toteuttamisen, jolloin kylämiljöö täyden-
tyy ja tiivistyy. Kaavamääräykset edellyttävät rakentamisessa jo suunnitteluvaihees-
sa otettavan huomioon alueen arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön.  

Kaavamuutos edesauttaa pihapiirin osalta rakennushistoriallisten ja maisemallisten 
arvojen säilymistä, sekä olemassa olevien rakennusten säilymistä ja käyttöä. Kaa-
vamuutoksen myötä tontin 3 pohjoisreunalla sijaitseva pitkä talousrakennus suojel-
laan. 

7 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN 

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

Haminassa 25. päivänä helmikuuta 2022 
 

HAMINAN KAUPUNKI 
Kaavoitus 

 

 
 

            Milla Koskivirta   
            Kaupunginarkkitehti 

 


