
  
HAMINAN KAUPUNKI 
Kaavoitus                                           27.5.2022 
     
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 
 

 

ASEMAKAAVAN MUUTOS TALLINMÄEN KAUPUNGINOSAN 
KORTTELISSA 143 TONTILLA 6 

OSOITTEESSA HAILIKATU 1 

       569 

 

1 SUUNNITTELUALUE 

 

Suunnittelualue sijaitsee Tallinmäen kaupunginosassa korttelin 143 
tontilla 6 ja katualueella, Törnerinkadun ja Hailikadun kulmassa. 
Suunnittelualueella on voimassa oleva asemakaava. Suunnittelualu-
een sijainti on esitetty alla olevassa karttakuvassa. 

       

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1.  Suunnittelualue sijaitsee Tallinmäen kaupunginosassa.  
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2 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET 

Kiinteistön 75-7-143-6 omistaja on pyytänyt saada ostaa omista-
maansa kiinteistöön rajautuvan alueen kaupungin omistamalta katu-
alueelta. Yleisen alueen lunastaminen kaupungilta edellyttää asema-
kaavan ja tonttijaon muutosta. Muutoksen tavoitteena on laajentaa 
688 m2 kokoista omakotitalotonttia kiinteistön maalämpökaivon sijoit-
tamista varten.  

Alue on sitovan tonttijaon aluetta. Tonttijako ja tonttijaon muutos teh-
dään asemakaavamuutoksen yhteydessä. 

Hakija vastaa kaavan sekä tonttijaon ja tonttijaon muuttamisesta ai-
heutuvista kustannuksista.  

3 LÄHTÖKOHDAT, TEHDYT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT  

Maakuntakaava ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 

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

Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 suunnittelualue on osoitettu 
taajamatoimintojen alueeksi (A). 

 

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 ole ristiriidassa vahvistetun maakuntakaavan eikä 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) kanssa. 
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Yleiskaava 

Haminan keskeisten alueiden yleiskaava on hyväksytty kaupungin-
valtuustossa 20.3.2006 ja se on saanut lainvoiman 5.11.2008. Hami-
nan keskeisten alueiden yleiskaavassa suunnittelualue on merkitty 
pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP). 

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

Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa Tallinmäen kaupunginosan asema-
kaava 99, joka on vahvistettu lääninhallituksessa 8.9.1975. 

Suunnittelualue on merkitty yhden perheen omakotirakennusten kort-
telialueeksi (AO1) ja katualueeksi. Suurin sallittu kerrosluku on I, ja 
tehokkuusluku on e=0.30. 

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 

Suunnittelualueelle on laadittu seuraavia selvityksiä, joita hyödynne-
tään 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 
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4 OSALLISTUMINEN 

4.1 OSALLISET 
Välittömiä osallisia ovat: 

- Suunnittelualueen ja sen naapuruston kiinteistönomistajat, vuok-
ralaiset, yritykset ja asukkaat 

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

vastaavat yhteisöt  
- Kunnan rakennusvalvontaviranomainen 
- Kunnan ympäristö- ja terveydensuojeluviranomainen 
- Kymenlaakson pelastuslaitos 
- Kaakkois-Suomen ELY –keskus 

 
Välillisiä osallisia ovat kaikki, jotka kokevat itsensä osallisiksi. 

 

4.2 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 tapahtui 
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 tonttijako ja tonttijaon muutos laaditaan kaupungin 
omana työnä. 

 

5 TIEDOTTAMINEN 

Suunnittelun käynnistymisestä ja tästä osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta (OAS) sekä asemakaavaluonnoksen nähtävillä olosta tie-
dotetaan 1.6.2022 kaupungin verkkosivuilla mm. Kuulutukset -
kohdassa, ilmaisjakelulehti Reimarissa sekä kaupungin julkisten kuu-
lutusten ilmoitustaululla (Puistokatu 2). Lisäksi suunnittelualueen 
maanomistajille sekä naapuruston kiinteistönomistajille ja mahdollisil-
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le vuokralaisille tieto annetaan kirjeellä. OAS:n muutoksista ilmoite-
taan kaavaa koskevan muun tiedottamisen yhteydessä. 

Asemakaavaehdotuksen nähtävilläolosta tiedotetaan kaupungin 
verkkosivuilla Kuulutukset -kohdassa sekä kaupungin julkisten kuulu-
tusten ilmoitustaululla (Puistokatu 2). Lisäksi suunnittelualueen naa-
puruston kiinteistönomistajille ja mahdollisille yhteystietonsa jättäneil-
le muistuttajille tieto annetaan kirjeellä tai sähköpostilla. 

COVID-19 -pandemian aiheuttamien poikkeusolosuhteiden takia 
kaava-asiakirjat ovat ensisijaisesti nähtävillä kaupungin verkkosivuil-
la. Asiakirjoihin tutustuminen paikan päällä Haminan kaupungintalolla 
osoitteessa Puistokatu 2 on kuitenkin mahdollista ottamalla etukä-
teen yhteyttä asiointipalveluun tai kaavoitusyksikön henkilökuntaan. 

 

6 VIRANOMAISYHTEISTYÖ 

Kaavamuutoksesta pyydetään tarvittavat lausunnot. Kaavamuutos-
luonnoksesta pyydetään lausunnot Kaakkois-Suomen ELY -
keskukselta, Kymenlaakson pelastuslaitokselta, Kymenlaakson mu-
seolta sekä lupavaliokunnalta (rakennusvalvonta-, ympäristönsuoje-
lu- ja terveydensuojeluviranomaisilta). Kaupungin johtosäännön mu-
kaan muista kuin laaja-alaisista tai muutoin merkittävistä kaavoista 
lausunnon voivat antaa valiokuntien esittelevät viranhaltijat.  

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

 

7 KAAVOITUKSEN KULKU, AIKATAULU JA PÄÄTÖKSENTEKO 

Kaavahanke on tullut vireille kaupunginarkkitehdin päätöksellä 
24.5.2022 (§5/2022). Vireilletulosta ilmoitetaan naapureille kirjeillä 
nähtävilläoloilmoituksen yhteydessä. Osallistumis- ja arviointisuunni-
telma on nähtävillä 1.6.-1.7.2022. Asemakaavamuutoksen luonnos ja 
kaavaselostus asetetaan nähtäville vähintään 30 vuorokaudeksi sa-
maan aikaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa. 

Asemakaavaehdotus esitellään kilpailukykyvaliokunnalle hyväksyttä-
väksi ja MRA 27 §:n mukaan nähtäville asetettavaksi 30 vuorokau-
den ajaksi alkusyksyllä 2022. Sen jälkeen kaupunginhallitus käsitte-
lee lausunnot ja mahdolliset muistutukset ja päättää esityksen teke-
misestä kaupunginvaltuustolle hyväksyä asemakaavan muutos. 
Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätökseen on mahdollista hakea 
muutosta jättämällä valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusai-
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ka on 30 vrk. Mikäli valituksia ei jätetä, aikataulun mukaan asema-
kaava saisi lainvoiman loppuvuodesta 2022. 

 

8 YHTEYSTEDOT 

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

milla.koskivirta@hamina.fi 
 
Puhelin: 050 432 0317 
 
e-mail: 
susanna.laaveri@hamina.fi 

 
  

9 PALAUTE ASEMAKAAVALUONNOKSESTA SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOIN-
TISUUNNITELMASTA 

Palaute asemakaavaluonnoksesta ja OAS:sta pyydetään antamaan 
em. yhteystiedoilla kirjallisesti 1.7.2022 mennessä. Vastauksenanto 
tapahtuu henkilökohtaisella yhteydenotolla. 

 

 

Haminassa 27.5.2022 

 

 

 

Milla Koskivirta   Susanna Lääveri 
Kaupunginarkkitehti  Kaavoitusinsinööri 


